หนังสือชี้ชวนสวนขอมูลกองทุนรวม (โครงการ)
กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด
KTAM World Property Fund : KT-PROPERTY

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขอมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คําจํากัดความ :
กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด
หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ใบแสดงสิทธิ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (depositary receipt)
หลักทรัพยอางอิง หมายถึง หลักทรัพยประเภทใดประเภทหนึ่งที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใชเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
แลวแตกรณี
กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ หมายถึง กองทุนรวมที่มีนโยบายเพื่อนําเงินที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนในประเทศไปลงทุนใน
ตางประเทศ
วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหหรือรับซื้อคืน
กําหนด
วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปน
วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนในตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
คําเสนอซื้อ หมายถึง คําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการเปนการทั่วไปที่ผูทําคําเสนอซื้อตองปฏิบัติตามประกาศวาดวยหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ
แกไขราคายอนหลัง หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองโดยแกไขราคายอนหลังตั้งแตวันที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือ
การจายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวย
ลงทุน
บริษัทยอย หมายถึง บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดตั้งขึ้นและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัทจํากัดนั้น
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือบริษัท
มหาชน จํากัด
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สถาบันการเงินตามกฎหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งและจดทะเบียนกับสํานักงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน
มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดตามทะเบียนหนวย
ลงทุน เมื่อสิ้นวันที่คํานวณนั้น โดยคํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล
ราคาขายหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขายบวกดวยคาธรรมเนียมในการขายหนวยลงทุน (ถามี)
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืนหักดวยคาธรรมเนียมในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ถามี)
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
สํานักงานคณะกรรมการ หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยูบริษัทจัดการ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : KTAM World Property Fund
1.3. ชื่อยอ : KT-PROPERTY
1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปด
การระดมทุน : ผูลงทุนในประเทศ
ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
1.5. อายุโครงการ : ไมกําหนดอายุโครงการ
เงื่อนไขอื่นๆ :
1.6. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนทีเ่ สนอขาย :
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000.00 ลานบาท
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เงื่อนไข :
บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และไมถือวาเปนการ
แกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
2.2. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท
2.3. จํานวนหนวยลงทุน : 100,000,000.00 หนวย
2.4. ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ
2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท บวกคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี)
2.6. มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1,000.00 บาท
2.7. มูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท
2.8. มูลคาขั้นต่ําของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
จํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ําของการสั่งขายคืน : ไมกําหนด
2.9. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : ไมกําหนด
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา : ไมกําหนด
2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม :
3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ
การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :
เพื่อระดมเงินลงทุนจากผูลงทุนที่ตองการโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่ดีใหแกผูลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว และตองการ
แสวงหาโอกาสในการลงทุนที่มากกวาการลงทุนภายในประเทศ โดยจะนําเงินลงทุนที่ไดจากการจําหนายหนวยลงทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพยประเภทหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ
3.2. ชนิดกองทุนรวม : Feeder Fund
ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ
การแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี
ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) :
3.3. นโยบายการลงทุน : อื่น ๆ
การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) : ลงทุน
เพื่อ การลดความเสี่ยง (Hedging)
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน
3.4. ลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมที่ลงทุนในตางประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
Sector ของกองทุน : PROP
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รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
เป น กองทุ น รวมหมวดอุ ต สาหกรรมที่ มุ ง ลงทุ น โดยเฉพาะเจาะจงในกลุ ม อุ ต สาหกรรมการประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภาค
อสังหาริมทรัพย โดยเนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) ซึ่งเปนกองทุนรวมเพื่อผู
ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน หรือ
ตามอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนด โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา หรือในสกุลเงินอื่น
ใดหากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบโดยเร็วนับตั้งแตวันที่บริษัท
จัดการรูหรือรับทราบเหตุการณดังกลาว ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน โดยในสวนที่เหลืออาจจะลงทุนในตราสารแหงหนี้ในประเทศ หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตรา
สารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณี ต่ํากวา 1 ป โดยเปนการลงทุนที่มีวัตถุประสงคเพื่อสํารองเงินไวสําหรับ
ดําเนินงานของกองทุน รอการลงทุนในตางประเทศ หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน และ/หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากในสถาบัน
การเงินตางประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
กองทุนอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนา (Derivatives) ที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณในแตละขณะ เชน กรณีที่คาเงินดอลลารสหรัฐ
มี แ นวโน ม อ อ นค า ลง บริ ษั ท จั ด การอาจพิ จ ารณาลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ อั ต รา
แลกเปลี่ยน (FX Derivatives) อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives)ในสัดสวนที่นอย หรืออาจพิจารณาไมปองกันในกรณีที่คาเงินสกุลดอลลารสหรัฐมี
แนวโนมแข็งคา ซึ่งการใชเครื่องมือปองกันความเสี่ยงอาจมีตนทุนสําหรับการทําธุรกรรมปองกันความเสี่ยง โดยทําใหผลตอบแทนของ
กองทุนโดยรวมลดลงจากตนทุนที่เพิ่มขึ้น แตจะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปนี้
1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)
2. ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (non – investment grade)
ตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) แตไมรวมถึงตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือหุนกูระยะ
สั้นที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผู
ค้ําประกัน อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือต่ํากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade)
เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น
3. หุน/ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ไมไดจดทะเบียน / ไมไดถูกสั่งรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
(Unlisted securities)
ในสภาวะปกติ กองทุนจะนําเงินไปลงทุนในตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม อยางไรก็ดี ใน
กรณีที่สถานการณการลงทุนในตางประเทศ และ/หรือการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund ไมเหมาะสม เชน ภาวะ
ตลาดและเศรษฐกิจมี ความผันผวน เกิดภัยพิบัติ หรือเกิดเหตุการณไมปกติตางๆ และหรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
กฎระเบียบ และหรือกรณีที่วงเงินลงทุนในตางประเทศเต็มเปนการชั่วคราว ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางสวน
หรือทั้งหมดกลับเขามาลงทุนในประเทศเปนการชั่วคราว จึงอาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่
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กําหนดไวในโครงการขางตนได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรายงานการไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวใน
โครงการตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ในชวงระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน และ/หรือ
ในชวงระยะเวลากอนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการ และหรือในชวงที่ผูลงทุนทําการสั่งซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน
เปนจํานวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 10 วันทําการ กองทุนอาจจําเปนตองชะลอการลงทุนในตางประเทศเปนการชั่วคราว ดังนั้น จึง
อาจมีบางขณะที่กองทุนไมสามารถลงทุนใหเปนไปตามสัดสวนการลงทุนที่กําหนดไวในโครงการขางตนได
ในกรณีที่กองทุนไมสามารถเขาลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund หรือในกรณีที่กองทุนนี้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การลงทุนอยางมีนัยสําคัญ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นวาการลงทุนในกองทุน Global Property Equities Fund ไมเหมาะสมอีก
ตอไป เชน กองทุน Global Property Equities Fund มีผลตอบแทนต่ํากวาผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการ
บริหารจัดการใกลเคียงกันติดตอกันเปนระยะเวลานาน หรือต่ํากวาผลตอบแทนของกองทุนตางประเทศอื่นอยางเห็นไดชัด และ/หรือ
การลงทุนนั้นเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุน และ/หรือ เมื่อพบวาการบริหารจัดการของกองทุน
ตางประเทศดังกลาวไมเปนไปตามที่ระบุหรือสัญญาไวกับผูลงทุน และ/หรือ เมื่อกองทุนตางประเทศดังกลาวกระทําความผิดรายแรง
โดยหนวยงานกํากับดูแลในประเทศนั้นๆ เปนผูใหความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณหรือคาดการณไดวา จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบตางๆ จนอาจสงผลใหการลงทุนในกองทุนตางประเทศเปนภาระตอผูลงทุนโดยเกินจําเปน เปนตน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่
จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/
หรือนโยบายการลงทุนของกองทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว ซึ่งบริษัทจัดการอาจพิจารณาดําเนินการในครั้งเดียว
หรือทยอยโอนยายเงินทุน ซึ่งอาจสงผลใหในชวงเวลาดังกลาว กองทุนอาจมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศมากกวา 1
กองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนบางสวนหรือทั้งหมดกลับเขามาลงทุนในประเทศ หรือสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุน โดยถือวา
ไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว และไมถือวาเปนการแกไขโครงการกองทุน หรือปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียด
โครงการกองทุน หากเกิดเหตุการณดังตอไปนี้
(1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับวงเงินที่ไดรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ
(3) กรณีที่ไมสามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมพียงพอตอการจัดตั้งกองทุน เพื่อนําเงินไปลงทุนใน
ตางประเทศไดอยางเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุใหเชื่อไดวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลักไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก หากปรากฏวา กองทุนหลัก
ดังกลาว มีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
(1) มูลคาทรัพยสินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกวาสองในสามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในชวงระยะเวลาหาวันทําการใดติดตอกัน คิดเปนจํานวนเกินกวาสองใน
สามของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหลัก
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เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลัก มีมูลคาทรัพยสินสุทธิลดลงในลักษณะดังกลาวบริษัทจัดการดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แจงเหตุที่กองทุนหลักมีมูลคาทรัพยสินลดลง พรอมแนวทางการดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชนที่ดีที่สุดของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม ใหสํานักงานและผูถือหนวยลงทุนทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ปรากฏเหตุ
(2) ดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการตาม (1) ใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดําเนินการใหสํานักงานทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ดําเนินการแลวเสร็จ
(4) เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ตอผูที่สนใจจะลงทุนเพื่อใหผูที่สนใจจะลงทุนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับ
สถานะของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการใหบุคลากรที่เกี่ยวของเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวดวย
ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดําเนินการตามขอ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผอนผันตอสํานักงาน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีการดําเนินการเปลี่ยน/โอนยาย/เลิกกองทุน กองทุนจะยกเวนไมนําเรื่องการลงทุนหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินในตางประเทศ (offshore investment) ไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน มาบังคับใชในชวง
ดําเนินการคัดเลือก และ/หรือ เตรียมการลงทุน และ/หรือ เลิกกองทุนดังกลาว
สรุปสาระสําคัญของกองทุน Global Property Equities Fund
ชื่อ
อายุโครงการ
ขนาดของกองทุน
วันจัดตั้ง
ประเทศที่จดทะเบียน
นโยบายการลงทุน

กรอบการลงทุน
(Investment Universe)

Global Property Equities Fund
ไมกําหนด
912.98 ลานดอลลาร (ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2554)
3 มกราคม 2548
ลักเซมเบิรก (Luxembourg)
มีนโยบายที่จะสร างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ นของบริ ษัท หรื อกองทรั สต เพื่อ การลงทุ นใน
อสังหาริมทรัพย (หรือเทียบเทา) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่มีการกํากับดูแล โดยมี
รายไดหลักจากการเปนเจาของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยทั่วโลก
หุนของบริษัท หรือกองทุนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (หรือเทียบเทา)ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยที่มีการกํากับดูแล โดยมีรายไดหลักจากการเปนเจาของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพยทั่วโลก
Class A / USD
FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index
1.20% ตอป
10% ของมูลคา NAV ที่มากกวาดัชนีอางอิงในระหวาง performance period*
LU0209137388
HHGPEA2
Henderson Global Investors Limited
Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A.

Class & currency
ดัชนีอางอิง
คาธรรมเนียมการจัดการ
Performance Fees
ISIN Code
Bloomberg Ticker
Investment Manager
Management Company
ผู เ ก็ บ รั ก ษ า ห ลั ก ท รั พย
(Custodian)
BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
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* การเรียกเก็บ Performance Fees จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ
- มูลคา NAV ณ ปจจุบันจะตองสูงกวา NAV ณ จุดเริ่มตนของ performance period
- อัตราการเพิ่มของมูลคา NAV ในชวงระยะเวลาการวัดผล จะตองสูงกวาอัตราการเพิ่มของดัชนีอางอิงในชวงเวลาเดียวกัน
คําจํากัดความของ Performance Period
- โดยทั่วไปคือระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ทั้งนี้ อาจขยายระยะเวลาไดหากไมมี Performance Fee ในวันที่ 30 มิถุนายน
- วันที่เริ่มตนของ Performance Period ไดแกครั้งสุดทายที่ Performance Fee ถูกจัดเก็บ (หรือวันที่ ที่มีการเริ่มจัดเก็บ Performance Fee เปน
ครั้งแรก)
- ณ วันสิ้นสุดของ Performance Period แตละครั้ง Performance Fee ที่ไดมีการตั้งจายเอาไวจะถูกจายออกเพื่อเปน Performance Fee

ขอจํากัดที่สําคัญในการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพยที่ไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Unlisted Securities) และตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเชื่อถือ
อยูในระดับที่ต่ํากวาอันดับความนาเชื่อถือที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) และตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือ (Unrated Securities) รวมกันไดไมเกิน 15% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ทั้งนี้ หากกองทุน Global Property Equities Fund มีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลขางตนที่ไมมีนัยสําคัญ บริษัทจัดการจะแจงการ
แกไขหรือการเปลี่ยนแปลงขอมูลดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่บริษัทจัดการรูหรือรับทราบเหตุการณดังกลาว โดยจะปด
ประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
3.5. การลงทุนในตางประเทศ : ลงทุนในตางประเทศทั้งหมด
ลงทุนในตางประเทศทั้งหมด หมายถึง ลงทุนในตางประเทศไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนและไมเกิน
วงเงินที่ไดรับอนุมัติใหนําไปลงทุนในตางประเทศ
3.6. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ กําหนด ดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือสํานักงานมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัท
จัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือ หาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกลาว
3.6.1 ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในประเทศอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสิน
ของกองทุนได ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวจะตองมีอายุของตราสารหรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงิน แลวแตกรณีต่ํากวา 1 ป โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการสํารองเงินไวสําหรับการดําเนินงาน รอการลงทุน หรือรักษาสภาพคลองของกองทุน
3.6.1.1 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ไดแก
(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก ไดแก
(1.1) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะสั้น ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัท
เงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน
(1.2) ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่บริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพยเปนผูออก ซึ่ง
กําหนดวันใชเงินตามตั๋วไมเกิน 270 วันนับแตวันออกตั๋ว และเปนตั๋วเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเห็น
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(1.3) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน อายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือดังตอไปนี้
(ก) อันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนอันดับความนาเชื่อถือของผูออกตรา
สาร ตองเปนอันดับความนาเชื่อถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความนาเชื่อถือระยะสั้น (short-term rating) ดวย หรือ
(ข) อันดับความนาเชื่อถือของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)
ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความนาเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือภายใตชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch
หรือสถาบันอื่นที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม
(2) ตราสารแหงหนี้ทั่วไป ไดแก
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันไดแก
(ก) ตั๋วเงินคลัง
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย
(ค) พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูค้ําประกัน
(2.2) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือ
หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ทั้งนี้
ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเงื่อนไขทายขอ 3.6.1.2 ดวย
(2.3) ตราสารที่เปลี่ยนมือได ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หรือหุนกูที่ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ
ที่ สํ า นั ก งานอนุ ญ าตให เ สนอขายในลั ก ษณะทั่ ว ไปหรื อ ในลั ก ษณะจํ า กั ด หรื อ ที่ อ อกภายใต ข อ ผู ก พั น ที่ กํ า หนดและอนุ ญ าตโดย
กระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเปนผูออก หรือที่เปนหลักทรัพยที่ออกใหมซึ่งผูออกหลักทรัพยไดเสนอ
ขายหลักทรัพยที่ออกใหมนั้นทั้งหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือไดตอง
มีลักษณะตามเงื่อนไขทายขอ 3.6.1.2 ดวย
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร หรือหุนกูที่ไมใชหุนกูอนุพันธ
(2.5) ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนกู ที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ
(2.6) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน
เปนตน
(2.7) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(2.8) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยที่ใหยืมเปนตราสารแหงหนี้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.6.1.1 เปนตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูป
อัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.6.1.1 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลัก
หลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็ม
จํานวนแบบไมมีเงื่อนไข
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เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือไดตามขอ (2.3) ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) เปนตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวาพรอมจะเสนอราคาซื้อและรับซื้อ
ตราสารนั้น ในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนดอยูเสมอ
โดยไดสงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ
(3) เปนตราสารที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่เปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของ
ผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เวนแตผูออกตราสารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เทานั้น
(ข) ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได (investment grade)
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกลาวไมมีอันดับ
ความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) ตราสารนั้นตองมีบริษัทจัดการ
ไมต่ํากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ
3.6.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
3.6.1.3 สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดความเสี่ยง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
3.6.1.4 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ 3.6.1.1 ถึง 3.6.1.3 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ทรัพยสินอื่นที่กองทุนอาจลงทุนหรือมีไวไดตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด หรือใหความเห็นชอบ หรือผอน
ผันใหลงทุนได
3.6.2 ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพื่อกองทุนไดเทียบเทากับประเภททรัพยสินในประเทศ ซึ่ง
ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีการเสนอขายในประเทศที่มีหนวยงานกํากับดูแลเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลักทรัพยเปนสมาชิกของ
WFE
(2) การลงทุนนั้นตองไมทําใหการจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไมทําใหกองทุน
ขาดทุนเปนมูลคาสูงกวามูลคาลงทุน
(3) บริษัทจัดการตองสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเทอรเนตได
(4) มีขอมูลดานราคาที่สะทอนมูลคายุติธรรม โดยเปนราคาที่นาเชื่อถืออางอิงได และสอดคลองตามหลักวิชาการอันเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล
(5) มีการคุมครองประโยชนของผูลงทุน (investor protection) ที่ถือไดวาเทียบเทากับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่มีลักษณะ
คลายกันในประเทศไทย
(6) มีลักษณะอื่นใดที่สํานักงานอาจกําหนดเพิ่มเติม
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บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยา งตามที่ป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อ ประกาศสํา นัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กํา หนด ดัง ตอ ไปนี้ เว น แต ใ นกรณี ที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะ
ของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
3.6.2.1 หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนจะลงทุนหรือมีไวได ตองเปนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดังตอไปนี้
(1.1) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาดซื้อ
ขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมตางประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)
(1.2) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีทรัพยสินที่ลงทุนเปนประเภทและชนิดเดียวกับทรัพยสินที่กองทุนอาจลงทุน
หรือมีไวได เวนแตเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทองคําโดยตรง
(1.3) ในกรณีที่เปนการลงทุนหรือมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป (retail fund) หนวยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไวได
ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผูลงทุนทั่วไปเชนกัน
(1.4) ตองไมใชหนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด (hedge fund)
3.6.2.2 ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ ไดแก หลักทรัพยหรือตราสารที่ออกโดยบุคคลตางประเทศและเสนอขายในตางประเทศ
(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศ ไดแก
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
เปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment
grade)
(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของ
ตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)
(1.3) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออกหรือผูค้ําประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของผู
ออกอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)
(2) ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน ไดแก
(2.1) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลตางประเทศซึ่งมีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได และไดรับ
การคัดเลือกใหใชในการคํานวณดัชนีตราสารแหงหนี้ที่ไดรับการยอมรับจากสํานักงาน ทั้งนี้ ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับ
ตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ตดวย
(2.2) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลตางประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลงทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกลาวมี
อันดับความนาเชื่อถืออยูในสองอันดับแรก ทั้งนี้ ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับตราสารแหงหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษ
ผานระบบอินเตอรเน็ตดวย
(3) ตราสารแหงหนี้อื่น ไดแกหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่เปนกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบาย
การลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาด
เงิน เปนตน ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขในขอ 3.6.2.1
3.6.2.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศ
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3.6.2.4 สัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยง (hedging) ที่มีตัวแปรอางอิงเปนอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหงประเทศไทยประกาศกําหนด
3.6.2.5 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับ 3.6.2.1 และ 3.6.2.4 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3.7. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังตอไปนี้ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปลี่ยนแปลง
อัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศที่แกไขดวย
อยางไรก็ดี เนื่องจากกองทุนนี้เปนกองทุนรวมที่เนนลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนในตางประเทศ ซึ่งกองทุนในตางประเทศจะมีการ
กระจายความเสี่ยงตามอัตราสวนและขอกําหนดในประเทศที่กองทุนรวมตางประเทศนั้นๆ ไดจดทะเบียนไวแลว ดังนั้น อัตราสวนการ
ลงทุนบางอัตราสวนหรือทั้งหมดของกองทุนรวมตางประเทศดังกลาว อาจไมเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศ
กําหนดไว อนึ่ง สําหรับการลงทุนในสวนที่บริษัทดําเนินการบริหารจัดการเองโดยตรง การดํารงอัตราสวนการลงทุนจะเปนไปตาม
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม กําหนด สั่ง
การ เห็นชอบ และ/หรือผอนผันเปนอยางอื่น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนไปตามนั้น โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว และไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
3.7.1 อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ดังตอไปนี้ ใน
กรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศที่
แกไขดวย
3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน
(1) ตราสารภาครัฐไทย
(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.1.1 (2.2) ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในสองอันดับแรก หรือสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่มีสินคาเปนตราสารดังกลาว
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2) เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสาร
นั้ น ในแต ล ะรุ น เว น แต เ ป น กองทุ น รวมเป ด ที่ มี ก ารขายและรั บ ซื้ อ คื น หน ว ยลงทุ น ตามคํ า สั่ ง ล ว งหน า ซึ่ ง ระบุ เ วลาแน น อน (auto
redemption)
3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.7.1.1 (2) หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มี
สินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปนคูสัญญาราย
นั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดังกลาวเปน
ผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลานั้น รวมในอัตราสวนการ
ลงทุนดังกลาวดวย
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ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารนั้นในแตละ
รุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption)
3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนไดดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือ
คูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนรายนั้น ไมเกินรอยละ
20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.6.1.1
(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย
(3) สัญญาซื้อขายลวงหนา
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามขอ 3.7.1.5 (1) ซึ่งธนาคารหรือ
บริษัทเงินทุนรายเดียวกันเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา รวมในอัตราสวนดังกลาว
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงินฝาก
ดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง
3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ ที่บุคคลใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ํา
ประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล
ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศตามขอ 3.6.1.1 ทั้งนี้ เฉพาะที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment
grade)
(2) สัญญาซื้อขายลวงหนาตามขอ 3.6.1.3 ที่คูสัญญามีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)
ตราสารแหงหนี้ดังกลาวมิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดใหเปนตราสารแหงหนี้
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับทรัพยสินตามวรรคหนึ่งและทรัพยืสินตามขอ 3.7.1.5 (1) ที่บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูสั่ง
จายผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย
3.7.1.5 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 และ
ขอ 3.7.1.4 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนตอไปนี้
(1) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว ซึ่งบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา
ตองมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกิน
รอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(2) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน
หรือคูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3.7.1.6 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน
หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
แลวแตอัตราใดจะสูงกวา
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน
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(2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคา
ทรัพยสิน สุท ธิข องกองทุน นั้น ทั้ง นี้ ตัว ชี้วัดดังกลาวตองเปน ดัชนี หรื อองค ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร อยางกวางขวางและ
สอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น
3.7.1.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน หาก
ทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินนั้นโดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพยสิน
ดังกลาวในตัวชี้วัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนที่กําหนดไวในขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ
3.7.1.4 และขอ 3.7.1.5 แลวแตกรณี ก็ได
ทงนี้ การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.1.6 และขอ 3.7.1.7 นี้ มิใหบริษัทจัดการกองทุนรวมนับมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมและหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาว
3.7.1.8 ในกรณีของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช
เงิน ที่บุคลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนที่มีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวา 1 ป
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(2) ธนาคารพาณิชย
(3) บริษัทเงินทุน
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(5) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารตางประเทศ
การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวนดังกลาว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพยสินที่คูสัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม
อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ
ตั้งแต 1 ปขึ้นไป
ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉลี่ย
ตั้งแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว
เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในวันทําการ
ถัดจากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานทราบ
ภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทดวย
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หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจสั่งใหบริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น
3.7.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation)
ของตลาดเงิน และตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการอาจขอผอนผันตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไว
ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ตามขอ 3.7.1.8 ไดสําหรับรอบปบัญชีนั้น
3.7.1.10 ในกรณีของกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวมได ไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
(1) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
(2) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
หนวยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 เทานั้น แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
3.7.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเสี่ยง (hedging) เพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู
3.7.1.12 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.1.2 ขอ
3.7.1.3 และขอ 3.7.1.4 ใหนับมูลคาที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีหนาที่ตองชําระตามสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวนของ
บุคคลที่เปนคูสัญญาดังกลาว เวนแตกรณีที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้นในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัทจัดการ
ไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามที่กําหนดในขอดังกลาว
3.7.1.13 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนในนามกองทุนได โดยมีธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้น ไมเกินรอยละ 25 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
3.7.1.14 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 25 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกล าว ใหบริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม รวม
ผลประโยชนที่พึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว
ในกรณีที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะที่กองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากตอมา
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่ง
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาว
ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่
กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได
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3.7.1.15 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย หรือ
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงของใบแสดง
สิทธิดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวที่กําหนดในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไว
ซึ่งหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย
รวมในอัตราสวนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 และขอ 3.7.1.4 ก็ได
มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่งใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว
(2) ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งการใหยืมหลักทรัพย
โดยใหนับมูลคาทรัพยสินที่ใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยที่กําหนดไวในขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 และขอ 3.7.1.4 โดยถือ
เสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยนั้นอยู ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับรวมในอัตราสวนที่คํานวณตามคูสัญญาที่
กําหนดตามขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 และขอ 3.7.1.4 ก็ได
3.7.1.16 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.1.3 และขอ
3.7.1.4 ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28.
วรรคหนึ่ง (3) (ถามี) ณ สิ้นวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน
เทากับมูลคาธุรกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมตองนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา
(2) ในกรณีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28.
วรรคหนึ่ง (3) (ถามี) ณ สิ้นวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้
(ก) นําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน เทากับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสาร
แหงหนี้นั้นตามราคาตลาด และ
(ข) นําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับสวนตางของมูลคา
ธุรกรรมกับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้นั้นตามราคาตลาด
(3) ในกรณีเปนธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที่มีขอกําหนดใหคํานวณมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้
ที่ซื้อและมูลคาธุรกรรมรวมเปนยอดสุทธิของธุรกรรมทั้งหมดตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28/1 (2) ใหคํานวณอัตราสวน
การลงทุนดังนี้
(ก) ในกรณี ที่ มู ล ค า รวมของหลั ก ทรั พ ย ห รื อ ตราสารแห ง หนี้ ที่ ซื้ อ และที่ โ อนมาตามประกาศสํ า นั ก งาน ที่ สน.
24/2552 ขอ 28. วรรคหนึ่ง (3) (ถามี) ณ สิ้นวันของแตละธุรกรรมมีมูลคาไมนอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรมนั้น ใหคํานวณ
อัตราสวนการลงทุนตามหลักเกณฑใน (1)
(ข) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552
ขอ 28. วรรคหนึ่ง (3) (ถามี) ณ สิ้นวันของแตละธุรกรรมมีมูลคานอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุน
ตามหลักเกณฑใน (2)
(ค) ในกรณีที่มีบางธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน
ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหนึ่ง (3) (ถามี) ณ สิ้นวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหบริษัทจัดการนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อ
ของธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหนึ่ง
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(3) (ถามี) ณ สิ้นวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม มาคํานวณอัตราสวนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยสวนตางของมูลคาธุรกรรมกับมูลคา
รวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหนึ่ง (3) (ถามี) ณ สิ้นวัน
ของธุรกรรมแรก ทั้งนี้ หากภายหลังการชดเชยสวนตางขางตน มูลคาสุทธิของทุกหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อโดยมีสัญญาขาย
คืนยังคงนอยกวามูลคาสุทธิของทุกธุรกรรม ใหนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับ
สวนตางดังกลาว
มูลคาธุรกรรม หมายความวา ราคาซื้อรวมกับผลประโยชนที่กองทุนพึงไดรับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึง
วันที่มีการคํานวณ
3.7.1.17 นอกจากการคํานวณตามขอ 3.7.1.12 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนที่ผูออกสินคาของสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือ
ผูที่ตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคา (limit of underlying issuer or third party) โดยใหคํานวณอัตราสวนเสมือนกองทุนลงทุนใน
สินคานั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความเสี่ยงตอ
เครดิต (credit risks) ของผูออกสินคาหรือผูตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคา โดยใหใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (notional amount) เปนมูลคาที่ใชในการคํานวณ เวนแตในกรณีที่เปนสัญญาออปชัน ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตามขนาดของ
สัญญาซื้อขายลวงหนา (notional amount) ซึ่งคูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชัน
3.7.1.18 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 และขอ 3.7.1.5(1) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามขอ 3.7.1.19 ดวย
(1) ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสิน
หรือผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน แลวแตกรณี ก็ได
(2) ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณ
อัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันรายใดรายหนึ่งก็ได
3.7.1.19 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันตามขอ 3.7.1.18 จะทําไดตอเมื่อบุคคลดังกลาวไดทํา
การรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลัก
หลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข
3.7.1.20 ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดใน
ขางตน หากตอมาตราสารแหงหนี้ มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ ใหบริษัทดําเนินการ
แกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน
และสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน
3.7.1.21 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทํา
การนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงาน
สามารถตรวจสอบได
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3.7.1.22 ในกรณีที่การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นได
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนที่เกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอน
ผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมาหรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้น
จนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือ
หุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว ให
บริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น
3.7.1.23 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.7.1.8 ขอ 3.7.1.14 ขอ 3.7.1.20 ขอ 3.7.1.21 และขอ
3.7.1.22 และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวตอไปก็ได
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต
วันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได
3.7.1.24 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีที่ปรากฎเหตุตามขอ 29. “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ
บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามขอ 30. “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
รายละเอียดกรณี Specific :
1. Total non-investment grade : ลงทุนไมเกินรอยละ 15.00
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 5.00
3. Investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 15.00
4. Financial institution company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00
5. Individual fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 10.00
6. Total fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00
3.7.2 อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมจะตองเปนการลงทุนใน
ตางประเทศ (offshore investment) เปนหลักไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
3.7.2.1 บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ตามขอ 3.6.2.1 โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี ไม
นอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
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3.7.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน
(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.2.2 (1) (1.1) ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูใน 2 อันดับ
แรก
(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.2.2 (1) (1.2) ที่มีอันดับความนาเชื่อถือของตราสารอยูใน 2 อันดับแรก
(3) สัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีสินคาเปนตราสารดังกลาว
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (1) และ (2) เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา
ตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งลวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto
redemption)
3.7.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.7.2.2 (1) และ (2) หรือสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่มีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปน
คูสญ
ั ญารายนั้นไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ใหนับรวมกับอัตราสวนการลงทุนในประเทศดวย
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารนั้นในแตละ
รุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งสวงหนาซึ่งระบุเวลาแนนอน (auto redemption)
การคํานวณอัตราสวนตามวรรหนึ่ง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดังกลาวเปนผู
ออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลานั้น รวมในอัตราสวนการ
ลงทุนดังกลาวดวย
3.7.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุน
ได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะสถาบันการเงินตางประเทศรายนั้น ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวนดังกลาว
(1) ทรัพยสินตามขอ 3.7.2.5 วรรคหนึ่ง และขอ 3.7.2.6 (1) ที่สถาบันการเงินตางประเทศรายเดียวกันเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผู
สลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา
(2) ทรัพยสินตามขอ 3.7.2.5 วรรคหนึ่ง และขอ 3.7.2.6 (1) ที่ธนาคารพาณิชยซึ่งเปนสาขาของสถาบันการเงินตางประเทศรายนั้นเปน
ผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงินฝาก
ดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง
3.7.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ ที่ผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือ
คูสัญญาเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผู
ค้ําประกัน หรือคูสัญญารายนั้นไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ใหนับรวมกับอัตราสวนการลงทุนใน
ประเทศดวย
(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.2.2 (1) (1.3)
(2) ตราสารแหงหนี้ตางประเทศตามขอ 3.6.2.2 (2) ที่มีอันดับความนาเชื่อถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)
(3) ตราสารแหงหนี้อื่น ตามขอ 3.6.2.2 (3)
(4) สัญญาซื้อขายลวงหนา ตามขอ 3.6.2.4
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3.7.2.6 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 3.7.2.3 ขอ 3.7.2.4 และ
ขอ 3.7.2.5 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนตอไปนี้
(1) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว ซึ่งบุคคลใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญา
ตองมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกิน
รอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(2) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน
หรือคูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
3.7.2.7 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูค้ําประกัน
หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
แลวแตอัตราใดจะสูงกวา
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน
(2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคา
ทรัพยสิน สุท ธิข องกองทุน นั้น ทั้ ง นี้ ตัว ชี้วัดดังกลาวตองเปน ดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร อยางกวางขวางและ
สอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น
3.7.2.8 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน หาก
ทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวชี้วัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่ง
ทรั พ ย สิ น ดั ง กล า วโดยมี มู ล ค า รวมกั น ทั้ ง สิ้ น เมื่ อ คํ า นวณเฉพาะผู อ อก ผู สั่ ง จ า ย หรื อ คู สั ญ ญารายนั้ น ไม เ กิ น ผลรวมของ
น้ําหนักของทรัพยสินดังกลาวในตัวชี้วัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนที่กําหนดไวในขอ
3.7.2.3 ขอ 3.7.2.4 ขอ 3.7.2.5 และขอ 3.7.2.6 แลวแตกรณีก็ได
ทั้งนี้ การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.2.7 และขอ 3.7.2.8 นี้ มิใหบริษัทจัดการกองทุนรวมนับมูลคาหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมและหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาว
3.7.2.9 ในกรณีของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝากสถาบันการเงินในตางประเทศ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการลงทุน รวมถึงเงินฝากในประเทศเปนจํานวนที่มีมูลคารวม โดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มอี ายุนอยกวา 1 ป
การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาของทรัพยสินดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวนดังกลาว
(1) เงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวม
(2) ทรัพยสินที่คูสัญญาในธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกองทุนรวม
อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ
ตั้งแต 1 ปขึ้นไป
ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้นรอบปบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวโดยเฉลี่ย
ตั้งแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว
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เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในวันทําการ
ถัดจากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานทราบ
ภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทดวย
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจสั่งใหบริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น
3.7.2.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตัวแปรเปนอัตราแลกเปลี่ยนที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลด
ความเสี่ยง (hedging) เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเสี่ยงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู
3.7.2.11 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.2.3 ขอ
3.7.2.5 และขอ 3.7.2.6(1) ใหนับมูลคาที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีหนาที่ตองชําระตามสัญญาซื้อขายลวงหนา รวมคํานวณในอัตราสวน
ของบุคคลที่เปนคูสัญญาดังกลาว เวนแตกรณีที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้นในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา บริษัท
จัดการไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามที่กําหนดในขอดังกลาว
3.7.2.12 นอกจากการคํานวณตามขอ 3.7.1.11 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนที่ผูออกสินคาของสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือ
ผูที่ตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคา (limit of underlying issuer or third party) โดยใหคํานวณอัตราสวนเสมือนกองทุนลงทุนใน
สินคานั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซื้อขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความเสี่ยงตอ
เครดิต (credit risks) ของผูออกสินคาหรือผูตองชําระหนี้ตามขอผูกพันของสินคา โดยใหใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (notional amount) เปนมูลคาที่ใชในการคํานวณ เวนแตในกรณีที่เปนสัญญาออปชัน ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตามขนาดของ
สัญญาซื้อขายลวงหนา (notional amount) ซึ่งคูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชัน
3.7.2.13 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.7.2.3 ขอ 3.7.2.4 ขอ 3.7.2.5 และขอ 3.7.2.6(1) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามขอ 3.7.2.14 ดวย
(1) ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสิน
หรือผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน แลวแตกรณี ก็ได
(2) ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณ
อัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันรายใดรายหนึ่งก็ได
3.7.2.14 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูค้ําประกันตามขอ 3.7.2.13 จะทําไดตอเมื่อบุคคลดังกลาวไดทํา
การรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลัก
หลัง หรือค้ําประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข
3.7.2.15 ในกรณีที่กองทุนมีสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทใดตามสัดสวนจํานวนหุนที่กองทุนถืออยู (right issue) หากการใชสิทธิ
นั้นจะเปนเหตุใหกองทุนลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินของบริษัทดังกลาวมีมูลคาเกินกวาอัตราสวนที่กําหนดในขอ 3.7.2 นี้ บริษัท
จัดการอาจซื้อหุนเพิ่มทุนนั้นโดยไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติใหเปนไปตามอัตราสวนที่เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ เฉพาะภายในชวง
ระยะเวลา 30 วันนับแตวันแรกที่ผูถือหุนหมดสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุนนั้น
3.7.2.16 ในกรณีที่ตราสารแหงทุน หรือตราสารแหงหนี้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกิน
อัตราสวนที่กําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหงทุนหรือตราสารแหงหนี้นั้น มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุดังตอไปนี้
บริษัทจัดการจะดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวน
แตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(1) ตราสารแหงทุนนั้นในเวลาตอมาเปนตราสารแหงทุนของบริษัทจดทะเบียนที่อยูระหวางการแกไขการดําเนินการใหเหตุแหงการเพิก
ถอนหมดไป หรือถูกเพิกถอนจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
(2) ตราสารแหงหนี้ถูกปรับลดอันดับความนาเชื่อถือ
3.7.2.17 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทํา
การนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงาน
สามารถตรวจสอบได
3.7.2.18 ในกรณีที่การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวม เมื่อรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นได
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนที่เกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอน
ผันจากสํานักงาน และ
(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมาหรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้น
จนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือหุน
หรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา
ดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว ใหบริษัทจัดการ
ลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการรับชําระหนี้ดว ยทรัพยสินอื่น
3.7.2.19 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.7.2.16 ขอ 3.7.2.17 และขอ 3.7.2.18 และการเกินอัตราสวน
ดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต
วันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได
3.7.2.20 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีที่ปรากฎเหตุตามขอ 29. “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ
บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามขอ 30. “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
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4. นโยบายการจายเงินปนผล : จาย
หลักเกณฑการจายเงินปนผล :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจายหรือไมจายเงินปนผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยในกรณีที่บริษัทจัดการจะ
จายเงินปนผลนั้น จะจายจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที่จายเงินปนผล และการ
จายเงินปนผลดังกลาวจะไมทําใหกองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจายเงินปนผล ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาว
จะไมเกินปละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจายในอัตราไมเกินรอยละ 100 ของกําไรสะสม หรือกําไรสุทธินั้นๆ
5. การรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่น :
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระ
หนี้ ดังนี้
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้
5.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับ
ชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถ
กระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ได
จากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
นั้นได และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหาร
ทรัพยสินนั้น
5.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ
และจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่
บริษัทจัดการไดเฉลี่ยเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเปนอยางอื่น
5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฏวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหง
หนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 5.1.3 โดยอนุโลม
5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย
5.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนโดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับ
ความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระ
หนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น
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ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสิน
ที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้
5.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสิน
ดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม
5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
ดําเนินการใหผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได ทั้งนี้ ในการดําเนินการ
ดังกลาวบริษัทไมตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแตละครั้งตามขอ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้
ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่
การเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จน
ครบถวนแลว และปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวม
คํานวณเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได
6. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม :
6.1. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277
6.2. เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
1. เมื่อบริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญา แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนโดยบอก
กลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน
2. ในกรณีที่บริษัทจั ดการ หรือผูดูแ ลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนา ที่และความรับ ผิดชอบที่ตกลงไว ผูดูแ ล
ผลประโยชน หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน
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3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันมีผลใหบริษัทจัดการและ
ผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําสั่งระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว
ตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน
4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงผูดูแลผลประโยชน
5 ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบ
เอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการ แกไขดังกลาวใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข และ
เมื่อไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน ทั้งนี้เวน
แตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรือ
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญา
แตงตั้งผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน
อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนสิ้นสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของ
กองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําสั่งของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการ
ดําเนินงานอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อ
สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง
6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :
ชื่อ : ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 90 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2724-5265 และ 0-2724-5263 โทรสาร 0-2724-5277
และ/หรือบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และ/หรือ ธนาคารแหงประเทศไทย และ/หรือศูนยรับฝากทรัพยสินใน
ตางประเทศ (ถามี)
7. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี :
ชื่อ : นายพิชัย ดัชณาภิรมย
ที่อยู : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
267/1 ถ.ประชาราษฎรสาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301
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ชื่อ : นายพจน อัศวสันติชัย
ที่อยู : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
267/1 ถ.ประชาราษฎรสาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301
ชื่อ : นางสาววันนิสา งามบัวทอง
ที่อยู : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
267/1 ถ.ประชาราษฎรสาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301
ชื่อ : นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์
ที่อยู : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
267/1 ถ.ประชาราษฎรสาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301
ชื่อ : นางสาว สุลลิต อาดสวาง
ที่อยู : บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด
267/1 ถ.ประชาราษฎรสาย 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2587-8080 โทรสาร 0-2586-0301
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
8. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน:
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
9. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนาย : ไมมี
10. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
จะระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน (ถามี)
บริษัทจัดการอาจแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงตั้งหรือยกเลิกการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบ
เพื่อทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนสนับสนุนของกองทุน โดยผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ไดรับการแตงตั้งจะตองปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ปฏิบัติหนาที่อยูกอน
แลว
11. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
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12. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษากองทุน :
ไมมี
13. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกในราคาหนวยลงทุนที่เสนอขายหนวยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกดวยคาธรรมเนียมการ
ขายหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ หากยอดรวมการสั่งซื้อหนวยลงทุนมีมูลคาเทากับหรือมากกวาจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการหรือตาม
จํานวนวงเงินที่ไดรับการจัดสรรใหลงทุนในตางประเทศกอนสิ้นระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะปดเสนอ
ขายหนวยลงทุนครั้งแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินของโครงการเปนกองทุนรวมกอนได โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
13.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อหนวยลงทุน
ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของ “กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด” สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวย
ลงทุน ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทุกวันทําการ ตั้งแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถา
มี) จนถึงเวลา 15.30 น.
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวย
ลงทุน และเอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปด
บัญชีซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ ผูลงทุนตองเปนบุคคลธรรมดา
ผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และแบบ
คําขอเปลี่ยนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะติดประกาศไวที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
13.2 วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน
13.2.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองสั่งซื้อเปนจํานวนเงินไมนอยกวามูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อที่บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหนวยลงทุนที่เสนอ
ขายหนวยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียด
ตางๆ ใน “ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน” และ “คําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน” (เฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดที่จัดตั้งและจัดการ
โดยบริษัทจัดการเปนครั้งแรก) ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนที่บริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยเริ่มตั้งแตเวลาเปดทําการถึงเวลา 15.30 น.
13.2.2 การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนและ
สมัครใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสง
คําสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็ปไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
ขั้นตอนวิธีการขอใชบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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13.2.3 การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
13.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี
13.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง
13.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท
(3) ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั้งนี้ เอกสารตางๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
13.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน
13.4.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ผูสั่ง ซื้อ หนว ยลงทุ น สามารถชํ า ระเงิ น คา ซื้อ หนว ยลงทุน ไดที่ บ ริ ษั ท จั ด การ หรื อ ผู สนั บ สนุ น การขายหรื อ รั บ ซื้อ คืน (ถ า มี ) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียก
เก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที่รับการสั่งซื้อภายในวันเดียวกับวันที่สั่งซื้อเทานั้น
หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมตอไป
ทั้งนี้ สําหรับการซื้อหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทย สาขาที่อยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด เช็ค
หรือดราฟตของธนาคารกรุงไทยของสาขานั้นเทานั้น
ผูถือหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟตจะตองลงวันที่ที่สั่งซื้อและขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม “บัญชี
จองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด” เมื่อชําระที่บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชี
จองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชําระที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อที่
บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมีดอกเบี้ยรับ
หรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อ
หนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองยื่นชําระใหเสร็จสิ้นกอนเวลาเคลียริ่งของธนาคารพาณิชย
ภายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายที่เปดเสนอขายหนวยลงทุน โดยในวันทําการสุดทายของการเปดเสนอขายครั้งแรก บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทานั้น
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ในการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัท
จัดการ เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองชําระดวยเงินจนเต็มคาจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได และผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน
และขอคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ได
เรียกเก็บเงินตามคําสั่งหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต และไดรับเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว
ในกรณีที่การชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต ถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้น และจะดําเนินการสงเช็คหรือดราฟตนั้นคืนใหกับผูสั่งซื้อหนวย
ลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
13.4.2 อินเทอรเน็ต (Internet)
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดย
ไมถือเปนการแกไขโครงการ
13.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผาน
บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกันตาม
หลักเกณฑ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ
13.5. การจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุน ตามที่สั่งซื้อและไดชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ยกเวนใน
กรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนว ยลงทุนของกองทุ นเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อ โดยใชหลักการ “สั่งซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับคําสั่งซื้อ
หนวยลงทุนและไดชําระคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนที่เสนอขายครั้ง
แรกกอนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดการเสนอขายกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปดประกาศแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ในกรณีที่มีการสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวน
จํานวนหนวยลงทุนที่สามารถจัดสรรไดใหแกผูสั่งซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวย ลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา
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ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุน
ในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) ใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวย
ลงทุนครั้งแรก
ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือ
ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแต
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนา
13.6. การคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุน
ในกรณีที่การสั่ง ซื้ อหนว ยลงทุน มีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวา จํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไว ตอ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ 13.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือไมจัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแตบางสวนหรือทั้งหมดโดยไมมีดอกเบี้ย เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน ตามที่ระบุในคําขอเปดบัญชี
กองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
13.7 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกแลวปรากฏวาโครงการไมสามารถ
ขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะยุติโครงการ เนื่องจาก
ขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย แตมีมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดทั้งหมดต่ํากวา 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืน
เงินคาซื้อหนวยลงทุนทั้งหมดพรอมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาว (ถามี) เปนเช็คขีดครอมสั่งจายเฉพาะผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุน ตามที่อยูที่ระบุในคําขอเปดบัญชี
กองทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หาก
บริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาว (ถามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
จะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมต่ํากวารอยละเจ็ดครึ่งตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจน
ครบถวน
(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมที่อยูระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหนวยลงทุนได
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานทราบถึงการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติการ
ขายหนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานทราบ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน
ใหแกผูซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาซื้อหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับแตวันที่การอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรค
สอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิดของ
บริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมเอง ให บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ น รวมชํ า ระดอกเบี้ ย ในอั ต ราไม ต่ํ า กว า ร อ ยละเจ็ ด ครึ่ ง ต อ ป นั บ แต วั น ที่ ค รบ
กําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจนครบถวน
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14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ตามวันและเวลาที่กําหนดในขอ 14.9“วันและเวลาทําการขายหนวย
ลงทุน”
โดยบริษัทจัดการจะเปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก หากกรณีวันดังกลาว
ตรงกับวันหยุดใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป
14.1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซื้อ
ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการจองซื้อไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ตาม
วันและเวลาที่กําหนดในขอ 14.9“วันและเวลาทําการขายหนวยลงทุน”
14.2. วิธีการเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวย
ลงทุน และเอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชี
ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน
และแบบคําขอเปลี่ยนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะติดประกาศไว ณ บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) เพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและ
แกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
14.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี
14.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง
14.3.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ
(3) ตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ทั้งนี้ เอกสารตาง ๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
14.4. วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุน
14.4.1. วิธีการสั่งซื้อหนวยลงทุนผาน บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
 ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนสามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยกรอก
ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหครบถวน พรอมทั้งจะตองสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินไมต่ํากวามูลคาขั้นต่ําของการสั่งซื้อ
ที่บริษัทจัดการกําหนด
 ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตองสงใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)พรอม
ทั้งชําระคาสั่งซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวน
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14.4.2. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ผูถือหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยไดโดยวิธีการดังตอไปนี้ เมื่อผูถือหนวย
ลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อ-ขายคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแลว
สามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการที่กําหนดในหนาจอของเครื่ องฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบ
ขั้นตอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยในวันทําการใด
เปนรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทําการนั้น และการสั่งซื้อหนวยลงทุนตั้งแตเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของวันทํา
การใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลา
ที่บันทึกของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกลาวได หากผูสั่งซื้อและ
เครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งใหหักเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับ
ชําระคาซื้อหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับของกับการซื้อหนวยลงทุนในแตละครั้ง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไมทํารายการซื้อ
หนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนในครั้งนั้น
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุน เมื่อนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุนให
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
ไดบันทึกขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนแลวเทานั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
14.4.3. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ผูถือหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยไดโดยวิธีการ
ดังตอไปนี้ เมื่อผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริ การซื้อขายคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจาก
ธนาคารกรุงไทยแลว สามารถสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัวเพื่อใชบริการธนาคารทางโทรศัพทได โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํา
รายการที่ไดรับฟงจากระบบซื้อหนวยลงทุนทางโทรศัพท หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการสั่งซื้อหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เปนการทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทําการนั้น และการสั่งซื้อหนวยลงทุนตั้งแตเวลาปดทําการ
ของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลาที่บันทึกของระบบโทรศัพทของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทดังกลาวได หากผูสั่งซื้อและระบบ
บริการธนาคารทางโทรศัพทไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งใหหักเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับ
ชําระคาซื้อหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมเกี่ยวของกับการซื้อหนวยลงทุนในแตละครั้ง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไมทํารายการซื้อหนวย
ลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนในครั้งนั้น
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บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนเมื่อนายทะเบียนไดทํารายการจัดสรรหนวยลงทุนให
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
ไดบันทึกขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทานั้น
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวชั่วคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
14.4.4. การสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถขอใชบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต
โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการดังนี้
1. กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ตามความเปนจริงใหครบถวน
และถูกตองและยื่นใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในงวดใดมีไมเพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (ถามี)
ระบบจะไมหักเงินฝากยอนหลังสําหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไมเพียงพอที่หักชําระคาซื้อหนวยลงทุนซึ่งรวมคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ
กับการซื้อหนวยลงทุนนั้น
3. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการแกไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองยกเลิกการใช
บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ฉบับใหมยื่นใหแก
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอก “ใบคําขอยกเลิก
หนังสือยินยอมใหบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี)
14.4.5. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ
โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ
14.4.6. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น
บริ ษั ท จั ด การอาจจั ด ให มี วิ ธี ก ารสั่ ง ซื้ อ หน ว ยลงทุ น ผ า นบริ ก ารทางโทรศั พ ท (IVR) ของบริ ษั ท จั ด การ หรื อ ผ า นบริ ก ารทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
(ถามี)
14.4.7. การสั่งซื้อผานไปรษณีย
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด
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14.5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซื้อหนวยลงทุน
14.5.1. บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ผูสั่งซื้ออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเปนเช็ค
ดราฟต ผูสั่งซื้อตองขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด” เมื่อชําระ
ที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เมื่อชําระที่
บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคาร
กรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว
เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บ
รักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของ
กองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ
ทั้งนี้ สําหรับการซื้อหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทยสาขาที่อยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูสั่งซื้อตองชําระเปนเงินสด หรือ
ชําระเปนเช็ค ดราฟต ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเทานั้น
ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพื่อเรียกเก็บเงินภายในวัน
เดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต ดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่สั่งซื้อไมวาดวยเหตุใด บริษัท
จัดการจะถือวาผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได ในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณได
ณ สิ้นวันทําการที่เรียกเก็บเงินได
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับ
เงินคาซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นได เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ
14.5.2. เครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที่สั่งซื้อหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินคาซื้อหนวยลงทุนจาก
บัญชีเงินฝากตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไวเมื่อขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการสั่งซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไว
ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว
เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
14.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
ในกรณีที่สั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินคาซื้อ
หนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไวเมื่อขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการสั่งซื้อหนวย
ลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด” โดยบัญชีจองซื้อ
หนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ
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เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอ
ขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
14.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นซึ่งบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต ตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการสั่งซื้อ
หนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด” โดยบัญชีจอง
ซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ
เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอ
ขายหนวยลงทุนครั้งแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ
14.5.5 อินเทอรเน็ต (Internet)
ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดย
ไมถือเปนการแกไขโครงการ
14.5.6 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ
ผู สั่ ง ซื้ อ หน ว ยลงทุ น อาจสั่ ง ซื้ อ หน ว ยลงทุ น ผ านบริ ก ารทางโทรศั พ ท อั ต โนมั ติ (IVR)
ของบริ ษั ท จั ด การ หรื อ ผ า นบริ ก ารทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ
14.5.7. การสั่งซื้อหนวยลงทุนผานไปรษณีย
ผูถือหนวยลงทุนอาจสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการสั่งซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจง
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอน
เปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ
14.6 การจัดสรรหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับชําระหารดวยราคาเสนอขายหนวยลงทุน ณ สิ้น
วันที่จํานวนเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนจํานวนนั้นปรากฏในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรรจะ
คํานวณตามหลักสากลเปนตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหนงแตใชทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุน
ใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น กอนคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ซื้อดวยวิธีอื่นๆ
สําหรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการ “สั่งซื้อกอนไดกอน”
ในกรณีที่การสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “สั่งซื้อกอนไดกอน” ทั้งนี้ จะใหสิทธิแกคําสั่งซื้อหนวยลงทุน
ดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินอื่นกอนคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่ซื้อดวยวิธีอื่น ในกรณีที่สั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร
บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่สั่งซื้อพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผู
สั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสั่งซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือ
ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแต
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา
14.7 การคืนเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุน
ในกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนและจํานวนหนวยลงทุนที่ผูสั่งซื้อรวมกันเกินจํานวนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการสั่งซื้อกอนไดกอน และหากมีการสั่งซื้อหนวยลงทุนพรอมกัน
และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนที่สั่งซื้อพรอม
กันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนแตละรายสั่งซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และบริษัทจัดการจะคืนเงินคาสั่งซื้อ
หนวยลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ผูสั่งซื้อหนวย
ลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับตั้งแตวันที่สั่งซื้อหนวยลงทุน
14.8 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน
ในการชําระคาซื้อหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดตั้งโดยบริษัทจัดการเพื่อ
สั่งซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาซื้อหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไมได
การสั่งซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับเงินคาสั่งซื้อหนวยลงทุนครบถวนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว
เพื่อใหบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุน และผูสั่งซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําสั่งซื้อหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวา
การสั่งซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการสั่งซื้อหนวยลงทุนของผูสั่งซื้อหนวยลงทุนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนด แกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว
14.9 วันและเวลาทําการขายหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขายครั้ง
แรก โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทํา
การซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน
ใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจาก
การชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปน
วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนในตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
หรือกําหนดใหสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนลวงหนา หากเห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลกระทบตอการสงคําสั่ง
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงิน
คาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหาหลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และนโยบายการลงทุนได หรือกรณีที่เห็นวาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ แกกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุน
อยูในภาวะที่ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผลหรือเปนธรรม เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
(2) ในกรณีที่วันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
(ซึ่งอาจเปนวันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการถัดไป
15. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
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15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :
1. เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุน
ของกองทุนพรอมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กําหนดแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบ
สําเนาใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และหรือสําเนาใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐานในการเปดบัญชี
และการซื้อหนวยลงทุน
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนตามรายละเอียดในคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน
3. นายทะเบียนจะจดแจงชื่อผูจองซื้อหรือผูสั่งซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับชําระคาซื้อหนวย
ลงทุนแลว และผูสั่งซื้อหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว
ในกรณีที่ผูสั่งซื้อตั้งแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนสั่งซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อบุคคลเหลานั้นเปนผูถือหนวย
ลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และถือเอาชื่อแรกในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนและเปน
ผูไดรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน อยางไรก็ดี หากผูสั่งซื้อหนวยลงทุนประสงคเปนอยางอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่
เห็นสมควร
4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกครั้งที่มีการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนใหผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่เปนการขายหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการสง
มอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซื้อภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก
และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการ
จัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
5. บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเปนขอมูลที่ถูกตองที่สุด ดังนั้น หากปรากฏขอผิดพลาดใด ๆ ในหนังสือ
รับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนตองทําการทักทวงขอผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ
ตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลดังกลาวถูกตอง
16. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
16.1 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน:
-บริษัทจัดการ
-ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
16.2. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ
รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ระบุ
ไวในขอ 16.3 วันและเวลาที่ทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการรับซื้อคืน ซึ่งคํานวณตาม
หัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง” ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกขาย
คืนหนวยลงทุนได ดังนี้
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16.2.1 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ตามรายละเอียด
วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ระบุไวในขอ 16.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน โดยกรอกใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียด
ใหครบถวนและยื่นตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ตั้งแตเวลาเปดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.
บริษัทถือวาคําสั่งขายคืนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําสั่งขายคืนสําหรับวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนครั้งถัดไป
ทั้งนี้ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนเปนมูลคาตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
16.2.2 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ
16.2.3 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ
16.2.4 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ
โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ
16.2.5 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อ
เปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
16.2.6. การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานไปรษณีย
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด
16.2.7. เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
การสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน
จากผูถือหนวยลงทุนและไดทํารายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว
ผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปน
กรณีที่บริษัทจัดการอยูในระหวางการดําเนินการตามขอ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน"
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนที่สั่งขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ
อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
16.2.8 การจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคืนหนวยลงทุน
การจัดสรรการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนกอนไดกอน” ในกรณีที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมกันและมีเงิน
สดไมเพียงพอตอการจัดสรรใหทุกคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะนั้นใหผูสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินที่ผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนแตละรายสั่งขายคืนมานั้น
ยกเวนในกรณีตามขอ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือ "การไมขายหรือไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ในกรณีที่ผูสั่งขายคืนเปนจํานวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที่สั่งขายคืนโดย คูณจํานวนหนวยลงทุนดวยราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการรับซื้อคืนนั้น
ในกรณีที่ผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่สั่งขายคืนดวย ราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่คํานวณได ณ วันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จํานวนหนวยลงทุนที่คํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง โดย
ตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง
การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนมีจํานวนหนวย
ลงทุนตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนที่สั่งขายคืน
ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูตามทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุน
ในกรณีที่ผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาต่ํากวามูลคาขั้นต่ําของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดนั้นดวยวิธีการ
เดียวกับหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนและทําใหเกิดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ขั้นต่ําของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันเพื่อให
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ติดประกาศใหผูลงทุนทราบ
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนตามการสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่สมบูรณ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขขางตนเทาที่
บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนไดจากจํานวนเงินสดของกองทุน
บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจํานวน
นั้น
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16.2.9 การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน
16.3. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทําการซื้อขาย
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเปดรับคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขาย
ครั้งแรก หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหนวยลงทุนได
ที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ – 15.30
น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจาก
การชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปน
วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนในตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
16.4 ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนา : ไมตองแจงลวงหนา
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
หากเห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลกระทบตอการสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรือ
อาจมีผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไม
สามารถหาหลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนได หรือกรณีที่เห็นวาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ
แกกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุนอยูในภาวะที่ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยาง
สมเหตุสมผลหรือเปนธรรม เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
(2) ในกรณีที่วันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
(ซึ่งอาจเปนวันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
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17. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :
การสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
รวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะดําเนินการนํา
เงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนตนทางซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชําระคาซื้อ
หนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหแกผถู ือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุน หรือ ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําสั่ง
สับเปลี่ ยนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํ านักงานของบริ ษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน
บริษัทจัดการจะเปดบริการการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปด
ใหบริการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหเทานั้น
17.1 วิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
17.1.1 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนการถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ภายในวันและเวลาที่ระบุในขอ 17.3 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
2) ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน
โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทางที่ตองการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน รวมทั้งจํานวนเงิน หรือจํานวนหนวยลงทุนที่จะ
ออกจากกองทุนตนทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด และยื่นคําสั่งตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน
3) ในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนกองทุนนี้ผูถือหนวยลงทุนจะตองสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนครั้งละไมต่ํากวาจํานวนหนวยลงทุนขั้นต่ํา
ของการสั่งขายคืนที่กําหนดไวในโครงการจัดการ
4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีต่ํากวาจํานวนหนวยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นต่ําที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่
ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น
5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวย
ลงทุนมีไมเพียงพอที่จะนําไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นต่ําที่ระบุไวในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะ
ไมนําเงินไปซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไว แตะจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผูถือหนวยลงทุนได
ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนเขาจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้ และจํานวนเงินที่ไดไมเพียงพอที่ จะ
นําไปซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมนําเงินดังกลาวมาซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไวในคําสั่งสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน
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7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถา
มี) และบริษั ท จั ดการหรือ ผูสนับสนุน การขายหรือ รั บ ซื้อ คืน (ถา มี) ยัง ไมสามารถสั บ เปลี่ย นหนว ยลงทุน ของผู ถือ หนวยลงทุน ได
เนื่องจากอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 19 “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขาย
คืนหนวยลงทุน” และขอ 20. “การขายหรือหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือวาคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวเปน
คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของวันแรกที่จะเปดทําการสับเปลี่ยนครั้งตอไป
8) เมื่อผูถือหนวยลงทุนที่สั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไมได หากรายการดังกลาวนั้น บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ไดทํารายการจนเสร็จสิ้นสมบรูณแลว ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใตวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไมตองแจง
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
17.1.2 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปด
ใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ
17.1.3 การสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
หรือผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานสื่ออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี)
17.2. ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนดังตอไปนี้เปนเกณฑในการกําหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุน โดยแบงประเภท ดังนี้
ตารางการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
กองทุนตนทาง (Switching out)
ประเภทกองทุน
ราคาสับเปลี่ยนออก
กองทุนตลาดเงิน /
T
กอง KT-ST

กองทุนตราสารหนี้

T

กองทุนปลายทาง (Switching in)
ประเภทกองทุน
ราคาสับเปลี่ยนเขา
กองทุนทุกประเภท
T
กองทุนตลาดเงิน / กอง KT-ST
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนผสม+ตราสารทุน
กองทุนรวมตางประเทศ
KTGT / KTIL / KT-ENERGY / KT-FINANCE
/ KT-MINING / KT-OIL /
KT-GOLD / KT-PRECIOUS / KT-AGRI /
KT-PROPERTY และ KT-BOND

T+1
T

T+2
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กองทุนผสม+ตราสารทุน

กองทุนรวมตางประเทศ
KTGT1

กองทุนรวมตางประเทศ
KT-OIL / KT-GOLD

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

กองทุนรวมตางประเทศ
KT-FINANCE /
KT-BOND

T

T

T

T

T

กองทุนตลาดเงิน / กอง KT-ST
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนผสม+ตราสารทุน
กองทุนรวมตางประเทศ
KTGT / KTIL / KT-ENERGY / KT-FINANCE
/ KT-MINING / KT-OIL /
KT-GOLD / KT-PRECIOUS / KT-AGRI /
KT-PROPERTY และ KT-BOND
กองทุนตลาดเงิน / กอง KT-ST
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนผสม+ตราสารทุน
กองทุนรวมตางประเทศ
KTIL / KT-ENERGY / KT-FINANCE / KTMINING / KT-OIL / KT-GOLD / KTPRECIOUS / KT-AGRI /
KT-PROPERTY และ KT-BOND
กองทุนตลาดเงิน / กอง KT-ST
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนผสม+ตราสารทุน
กองทุนรวมตางประเทศ
KTGT / KTIL / KT-ENERGY / KT-FINANCE
/ KT-MINING / KT-OIL /
/ KT-GOLD / KT-PRECIOUS / KT-AGRI /
KT-PROPERTY และ KT-BOND
กองทุนตลาดเงิน / กอง KT-ST
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนผสม+ตราสารทุน
กองทุนรวมตางประเทศ
KTGT / KTIL / KT-ENERGY / KT-FINANCE
/ KT-MINING / KT-OIL /
/ KT-GOLD / KT-PRECIOUS / KT-AGRI /
KT-PROPERTY และ KT-BOND
กองทุนตลาดเงิน / กอง KT-ST
กองทุนตราสารหนี้
กองทุนผสม+ตราสารทุน
กองทุนรวมตางประเทศ
KTGT / KTIL / KT-ENERGY / KT-FINANCE
/ KT-MINING / KT-OIL /
/ KT-GOLD / KT-PRECIOUS / KT-AGRI /
KT-PROPERTY และ KT-BOND

T+2
T+1
T

T+3

T+2

T+3

T+4

T+5
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หมายเหตุ :
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีกองทุนประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากกองทุนขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติมการสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนของกองทุนประเภทใหมนั้น โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
- บริษัทขอสวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตารางการสับเปลี่ยนดังกลาว ในกรณีที่เกิดเหตุการณใดๆที่สงผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับ
ชําระเงินคาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่งมีผลตอการสับเปลีย่ นหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว

17.3. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอ
ขายครั้งแรก หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเลื่อนเปนวันทําการถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนได
ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเริ่มเปดทําการ –
15.30 น. โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใหทราบลวงหนา โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่มิใชวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนดังกลาว ในกรณีที่กองทุนไดรับผลกระทบจาก
การชําระหรือรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนจากกองทุนหลัก หรือกรณีอื่นๆ โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
วันทําการซื้อขาย หมายถึง วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเปนวันที่ตามปฏิทินที่เปน
วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทําการของประเทศที่กองทุนหลักลงทุน และวันทําการของประเทศที่เกี่ยวของกับการ
ลงทุนในตางประเทศ (ถามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกําหนดเพิ่มเติม
เงื่อนไขอื่นๆ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการอาจจะทําการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด วันและเวลาในการรับคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
หรือกําหนดใหสงคําสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนลวงหนา หากเห็นวาเกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลกระทบตอการสงคําสั่ง
ซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลกระทบตอระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงิน
คาซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ หรืออาจมีผลใหไมสามารถหาหลักทรัพยที่จะลงทุนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และนโยบายการลงทุนได หรือกรณีที่เห็นวาอาจกอเกิดผลเสียหายใดๆ แกกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนของกองทุน หรือเห็นวากองทุน
อยูในภาวะที่ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนไดอยางสมเหตุสมผลหรือเปนธรรม เปนตน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบ โดยปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก
(2) ในกรณีที่วันทําการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
(ซึ่งอาจเปนวันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําสั่งใหเปนวันหยุดการซื้อขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการถัดไป หรืออื่นๆ ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
18. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน :
18.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน ที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดไดในกรณี ดังตอไปนี้
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(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ดังกลาวไมถูกตองตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา
18.2 การเลื่อนการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 18.1 (1) หรือ (2) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้
(1) เลื่อนกําหนดการชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการ
ผอนผันจากสํานักงาน
(2) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจน
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเรื่องดังกลาวดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(3) แจงการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดสงรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 18.1 (1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 18.1 (2) ตอ
สํานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได
(4) ในระหวางการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน หากมีผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูรวมคาหนวยลงทุนตามลําดับวันที่สงคําสั่ง
ขายคืนกอนหลัง
19. การไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน :
1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่
ในกรณี ที่ ป รากฏเหตุ ดั ง ต อ ไปนี้
ได รั บ ไว แ ล ว หรื อ อาจหยุ ด รั บ คํ า สั่ ง ซื้ อ คํ า สั่ ง ขายคื น หรื อ คํ า สั่ ง สั บ เปลี่ ย นหน ว ยลงทุ น ได
(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของ
ผูดูแลผลประโยชนแลว
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
ทั้งนี้ การไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งที่รับไวแลว หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน
หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสํานักงาน
(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุน
รวมอยางมีนัยสําคัญ
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(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซื้อขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศ
หรือรับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว
(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายนั้นๆ มีสวนเกี่ยวของกับการกระทําดังตอไปนี้
1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ
2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ
3. การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดใน
สาระสําคัญ
(5) ในกรณีที่วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่สํานักงานไดประกาศกําหนดใหเปนวันหยุดทําการของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเปนกรณีพิเศษ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน และคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนสําหรับวัน
ดังกลาว และตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาเกี่ยวกับการหยุดรับคําสั่งในกรณีดังกลาวไมนอยกวา 5 วันทําการกอนถึงวันหยุด
ทําการกรณีพิเศษนั้น โดยการปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัท รวมทั้งจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่
ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน (ถามี)
2. เมื่อปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) หรือ (4) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไม
รับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 1.(1) (2) หรือ (3) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไป
ใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย
(2) รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวย
ลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามขอ 1.(1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังตอไปนี้ กอนการ
เปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
(ก) รายงานการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุน
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขาย รับซื้อ
คืน หรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขาย
คืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
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ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่
ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนก็ได
3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําสั่งซื้อ
หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง โดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง
นั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่
ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจงผูถือหนวย
ลงทุนที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนราย
อื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน
20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่ง
ขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วัน
ทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซื้อ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกไปได
21. การชําระคารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
แทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และไมถือวาเปนการแกไข
โครงการ โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัท
จัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน
22.สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดแู ลผลประโยชน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และที่
ปรึกษา (ถามี) :
22.1. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :
บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุน ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติม
โดยเครงครัด
(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุน (ถามี)
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(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุนกับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อให
ไดรับการชําระหนี้หรือไดมาซึ่งสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว
(6) รับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวย
ลงทุนในวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําสั่งซื้อหนวยลงทุนเปนการ
ชั่วคราว หรือการปฏิเสธการสั่งซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 14 "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก" และกรณีการ
ไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืน
หนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 19 “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน”
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุน
(8) เลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่
ระบุในขอ 18 “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน”
(9) สั่งจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุน”
(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุน”
(11) เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ 28 “วิธกี ารแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”
(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบใน
กรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการ
ลงทุนหรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ
(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ 29 “การเลิกโครงการ”
(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 2 เดือนนับตั้งแตวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน
รวมทั้งจัดใหมีรายงานดังกลาวฉบับลาสุดไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุนเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได และจัดสําเนาใหเมื่อผูถือหนวยลงทุนรอง
ขอ
(17) จัดทํารายงานการซื้อขายหลักทรัพยหรือทรัพยสนิ อื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น
(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกสิ้นวันทําการนั้น
(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราที่กําหนดพรอมสาเหตุ
และสงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราที่
กําหนด
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(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวน
และมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ได
แกไขเพิ่มเติมนั้น
(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันสิ้นปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสง
หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทํา
การทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อ
ประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน
(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงตั้งผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขใน
การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ 6.2 “เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
(23) แตงตั้งนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวย การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
(25) แตงตั้งผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(26) แตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้ง
ในปจจุบันและที่มีการแกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ
22.2. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน :
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในสัญญา
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดตั้งและดําเนินงานของกองทุน เชน
เงินซื้อหนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวใน
บัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(3) จัดใหมีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จําหนาย สั่งซื้อตามสิทธิ สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวน
แลว
(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(5) พิจารณาใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่
วิธีการคํานวณมูลคาทรัพ ยสิน ตามปกติทํา ใหมูลคาทรัพ ยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณใ นขณะคํานวณมูลคา หรื อกรณี ที่เปน
ทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(6) จายเงินตามคําสั่งของผูชําระบัญชีใหนายทะเบียนหลักทรัพยเพื่อคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน
(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จสิ้น
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณี
ที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จน
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชน ตามขอ (ก) และ (ข) จะสิ้นสุดลงเมื่อผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณ มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
บริษัทจัดการไดคํานวณไว เมื่อเห็นวาคํานวณถูกตองแลว
(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพยสิน
หรือรักษาสิทธิในทรัพยสินของกองทุน การรับเงินปนผล การรับดอกเบี้ย และ/หรือหนวยลงทุนและสิทธิประโยชนอื่นใดที่กองทุนพึงจะ
ไดรับ รวมทั้งดําเนินการรับหรือจายเงินตามสิทธินั้น ๆ รวมทั้งแจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองปองกันการเสีย
สิทธิที่มีอยูหรือเกี่ยวของกับหลักทรัพยนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครอง
หลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษร
(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย ดอกเบี้ย
และอื่นๆ
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน
(ง) จัดทํารายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน
(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติม
โดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการ
กระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ให ผู ดู แ ลผลประโยชน จั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล า วโดยละเอี ย ด และส ง ให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว
(12) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนดไว โดยเครงครัด
(13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปดโอน
ในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ
(14) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
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ตลาดหลักทรัพย คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน
(15) พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมี
คําสั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว
หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และ
กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง
(16) พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับ ชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด
(17) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เกี่ยวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และ
รายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 เดือนนับตั้งแตวัน
สิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และภายใน 3 เดือนนับตั้งแตวันสิ้นปบัญชีของกองทุน
(18) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูสั่งซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่
บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของ ผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซื้อขาย
หนวยลงทุน ตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(19) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเปนยอดรวมใหแกบริษัทจัดการเพื่อชําระใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําสั่งของบริษัทจัดการ
(20) รับเงินคาซื้อหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน
(21) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศที่บริษัทจัดการประสงคจะลงทุนในหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยนั้น ใหผูดูแลผลประโยชนแตงตั้งผูรับฝากทรัพยสินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เปนตัวแทนในการทําหนาที่รับฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม
(22) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแล
ผลประโยชน
(23) ผูดูแลผลประโยชนจะรับผิดชอบตอความเสียหายโดยตรง ซึ่งพิสูจนไดชัดเจนวาเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง
หรือการไมกระทําตามหนาที่ โดยเจตนาทุจริตของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกผูดูแล
ผลประโยชน
22.3. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :
เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเปนอยางอื่น ดังตอไปนี้
(1) ไดรับคาธรรมเนียมตางๆ สําหรับการทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถา
มี) ตามที่ระบุในสัญญาแตงตั้งผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(2) บอกเลิกสัญญาการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาแตงตั้ง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(3) จัดสงหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนหรือเอกสารการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับหนวยลงทุนที่จําหนายตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(4) แจกจายหรือรับเอกสารเกี่ยวกับการขอใชบริการกองทุนเปดและการสั่งซื้อหรือการขายคืนหนวยลงทุน
(5) รับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คืนเงินคาซื้อหนวยลงทุนแกผทู ี่ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน หรือชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน
(6) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุน
(7) สงมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
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(8) ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอ
สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยาง
มีนัยสําคัญ
(9) ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด
(10) ทําหนาที่ใหบริการและใหขอมูลหรือเอกสารใดที่จําเปนในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แกผูถือหนวยลงทุน และ/หรือผูสนใจ
ทั่วไป รวมทั้งทําการอื่นใดที่เกี่ยวของกับหนาที่ดังกลาวขางตน ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน
22.4. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจําหนาย : ไมมี
22.5. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
22.6. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่นๆ : ไมมี
22.7. สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบและการแตงตั้งคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุนของที่ปรึกษากองทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไมมี
23. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม :
23.1. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :
คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (front-end fee) :
- ในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ไมเกินรอยละ 1.50 ของมูลคาที่ตราไว
- ภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขาย
อนึ่ง การเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน
ใหกับผูลงทุนแตละกลุมไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ
ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะระบุขอความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุนกับผูลงทุนแตละกลุม
ไมเทากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบรายละเอียดลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน โดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)” ไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ เพื่อใหผูถือหนวยลงทุนไดรับทราบ
ขอมูลดังกลาว
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (back-end fee) :
ไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืน
คาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน (switching fee) :
- กรณีเปนกองทุนตนทาง (switching out) ในอัตราไมเกินรอยละ 3.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคารับซื้อคืน
- กรณีเปนกองทุนปลายทาง (switching in) ในอัตราไมเกินรอยละ 5.00 ของมูลคาหนวยลงทุนที่ใชเพื่อคํานวณราคาขาย
คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : ตามที่นายทะเบียนกําหนด
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คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : ตามที่นายทะเบียนกําหนด
คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองที่กําหนดในโครงการ (exit fee) : ไมมี
อื่นๆ ระบุ :
- คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด
- คาธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุน หรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด
- คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพื่อซื้อหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย
กําหนด
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุน
เปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการโอน
หนวยลงทุน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด
23.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
คาธรรมเนียมการจัดการรายป :
ในอัตราไมเกิน รอ ยละ 1.20 ตอ ป ของมูลคาทรัพ ยสิน ทั้ง หมด หักดว ยมูลค าหนี้สิน ทั้ งหมด เวน แตคาธรรมเนียมการจัดการ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป :
 ในอัตราไมเกิน รอยละ 0.07 ตอ ปข องมูลคา ทรัพ ยสิน ทั้งหมด หักดว ยมูลคา หนี้สิน ทั้ง หมด เวนแตคาธรรมเนี ยมการจัด การ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
 คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนนี้ยังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินในตางประเทศที่คิดไมเกินรอยละ 0.05 ของมูลคา
ทรัพยสินเฉพาะที่ลงทุนในตางประเทศ
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน รายป :
ในอัตราไมเกิน รอยละ 0.20 ตอ ป ของมูลคา ทรัพยสิน ทั้งหมด หั กดว ยมู ลคา หนี้ สิน ทั้งหมด เว น แต คาธรรมเนียมการจั ด การ
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี
อื่นๆ ระบุ :
(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายครั้งแรกจะจายตามจํานวนที่จายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุน
เฉลี่ยเทากันทุกวัน เปนเวลา 5 ป ไดแก
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจน
การสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกิน 1,000,000 บาท
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(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของในการจัดตั้งกองทุน คาจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวม และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอย
ตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด
การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 1.00 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม
(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน บัตร
กองทุน ใบคําสั่งซื้อหนวยลงทุนใบคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที่เกี่ยวของ คาจัดทําจัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอก
กลาวรายงานตาง ๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารที่เกี่ยวกับการแกไขเปลี่ยนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ
(ช) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อไดรับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดาน
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน
(ฌ) คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียม
อื่นใดที่เกี่ยวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้
คาใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว
(ญ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ฎ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร
สํ า หรั บ หนั ง สื อ โต ต อบกั บ ผู ถื อ หน ว ยลงทุ น ค า พาหนะ ค า ใช จ า ยในการสื่ อ สารโต ต อบโดยวิ ธี อื่ น ที่ มิ ใ ช ท างไปรษณี ย
(ฏ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด ของกองทุนรวม
(ฑ) คาธรรมเนียมตอรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบ-สงมอบหลักทรัพยในการลงทุนในตางประเทศ (Transaction Fee)
(ฒ) คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของในตางประเทศ (ถามี) เกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ของ
กองทุน เชน คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล คาเดินทาง คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาประกันการเดินทาง เปนตน ตามที่จายจริง
(ณ) คาใชจายทางดานภาษีที่เกิดจากการลงทุนในตางประเทศ เชน คาภาษีหัก ณ ที่จาย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวของทั้งในประเทศไทย
และตางประเทศ (ถามี) ตามที่จายจริง
(ด) คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผานระบบ Euroclear, Cedel รวมทั้ง
ระบบอื่นใดเพื่อประโยชนของกองทุน ตามที่จายจริง
54
กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพเพอรตี้ ฟนด

(ต) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพยของกองทุนของธนาคารทั้งในประเทศและตางประเทศ
เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค เปนตน ตามที่จาย
จริง
(ถ) คาใชจายและ/หรือคาธรรมเนียมตางๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย การลงทุนในหลักทรัพย เชน คานายหนาซื้อขายหลักทรัพย
คาประกันความเสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เปนตน ตามที่จายจริง
(ท) คาใชจายที่เกิดจากการชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในตางประเทศ
(ถามี) ตามที่จายจริง
(ธ) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถามี) ตามที่จายจริง
การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย
(3) คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพย ไดแก
(ก) คาอากรแสตมป
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซื้อขายหลักทรัพย
(ค) คาใชจายอื่น ๆ (ถามี)
(4) คาใชจายที่เกี่ยวของกับการจัดการกองทุนซึ่งมิไดระบุไวในขอ 23.2 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงิน
และเวลาที่เกิดคาใชจายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
โดยบริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนที่เกินกวาอัตราที่กําหนดในกรณีที่มีคาใชจายตามขอ (4) บริษัทจัดการจะเปดเผยแยกเปน
รายการอยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทําเมื่อสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชีแตละป
อนึ่ง คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแลวไมเกินรอยละ 5.00 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หรือค าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดัง กลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ ทั้ง นี้
คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอ
มติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็ตาม
ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจายที่เรียกเก็บจริงไดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียดขอมูล
เกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชีที่ผานมา
• คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทุน ของกองทุนซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําป
ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี)
อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
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หมายเหตุ :
*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันที่
คํานวณนั้นเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่น
ใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันสิ้นเดือน
** คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือทยอย
ตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น
*** คาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซื้อหลักทรัพยเมื่อมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เกี่ยวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพย
**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที่เกิดคาใชจายนั้นจริง
ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยและหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
23.3. การเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ตามขอ 23.1 และขอ 23.2 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้
23.3.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของ
กองทุนรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปมิได เวนแตในกรณีที่ไดรับ
มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 60 วัน ตามวิธีการดังตอไปนี้กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว
(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ
(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปน
สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน
23.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน
ทั้ง นี้ การเปลี่ยนแปลงตามข อ 23.3.1 และขอ 23.3.2 ขา งต น บริษั ท จั ด การจะแจง ใหสํ า นั กงานทราบภายใน 15 วัน นับ แต วั น
เปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย
23.3.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑใน
การคิดคาธรรมเนียม หรือคาใชจายของกองทุนรวมตามที่ระบุในขอ 23.1 และ 23.2 เปนอยางอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหลักเกณฑที่บังคับใชใหมโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว
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24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวย
ลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :
24.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด โดยมูลคาทรัพยสินของกองทุนจะคํานวณจากมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนที่ลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินใน
ต า งประเทศรวมกั บ มู ล ค า ทรั พ ย สิ น สุ ท ธิ ที่ ก องทุ น ลงทุ น ในหรื อ มี ไ ว ซึ่ ง หลั ก ทรั พ ย ห รื อ ทรั พ ย สิ น ในประเทศ เว น แต สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดเปนอยางอื่น การใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลตางประเทศ เพื่อคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ
และมูลคาหนวยลงทุนเปนเงินบาท ในกรณีที่มิไดมีการทําสัญญาประกันความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใชอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ณ
วันทําการนั้นเปนเกณฑในการคํานวณ และจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป โดยอัตรา
แลกเปลี่ยนดังกลาวเปนอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนตกลงรวมกัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงการดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะตองขอความเห็นชอบจากผูดูแล
ผลประโยชนกอนทุกครั้ง
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไป
เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ
และ/หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุให
บริษัทจัดการไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ และมูลคาหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการได
บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดรับ
มูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ
(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุน ภายใน 2 วันทําการถัดไป ทั้งนี้
ใหใชมูลคาหนวยลงทุนของสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาดังกลาว
เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ
และ/หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุให
บริษัทจัดการไมสามารถคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนภายใน 2 วัน
ทําการได บริษัทจัดการจะคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการไดรับมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปนี้
(ก) วันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
(ข) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยใหประกาศภายใน 3 วันทําการถัดไป
เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ
และ/หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุให
บริ ษัท จัดการไมสามารถประกาศมูลคาทรัพ ยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนภายใน 3 วันทําการได บริษัท จัดการจะประกาศมูลคา
ทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุน
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(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศ ภายใน 3
วันทําการถัดไป
เวนแตกรณีที่กองทุนตางประเทศไมไดประกาศ และหรือนําสงขอมูลมูลคาหนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศใหกับบริษัทจัดการ
และ/หรือกองทุนตางประเทศมีวันหยุดทําการตรงกับวันทําการของบริษัทจัดการ และ/หรือมีวันหยุดทําการตอเนื่องกันจนเปนเหตุให
บริษัทจัดการไมสามารถประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับ ซื้อคืนหนวยลงทุน ภายใน 3 วันทําการได บริษัทจัดการจะ
ประกาศราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยไมชักชา ทั้งนี้ ภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคํานวณ
ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
การประกาศมูลคาและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ใชตัวเลขทศนิยมตามที่กําหนดไวในขอ 3. และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV Center) หรือชองทาง
อื่นที่สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายใน 4 วันทําการถัดไปก็ได

(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได
(4) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแหงที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใช
ซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอมูลดังกลาวดวย
หรือไมก็ได
ทั้งนี้ การประกาศขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศในชองทางอื่นแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ เชน ประกาศทาง
เว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน
มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทําการที่คํานวณนั้น
มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน
ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน
รวมเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล
(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลคาหนวย
ลงทุนเพื่อใชในการคํานวณ ราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 ขึ้น สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง
(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง และ
ประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจะใชผลลัพธเปน
ตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง
ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวมเปด
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4. ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2. เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับ
ยกเวนในชวงระยะเวลาดังกลาว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนตั้งแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว
24.2. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
1.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหนึ่งสตางค หรือตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน
ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงานดังกลาวไว ณ ที่ทํา
การของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอย
ดังตอไปนี้
(1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง
(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง
(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย
ภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขาย
หลักทรัพยไมถูกตอง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการคํานวณราคาหนวยลงทุนครั้ง
ตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันที่บริษัทจัดการพบวา
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย
2. ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5
ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังนับแตวันที่พบราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันที่
ราคาหนวยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองตั้งแต
หนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราสวนตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง
(1) จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จสิ้นภายในวันทําการถัดจากวันที่พบวาราคาหนวยลงทุน
นั้นไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหนวยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อให
ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้
รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง
(ข) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง
(ค) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได
(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถุกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
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(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มีการแกไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปที่มีการแกไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหนึ่ง
ฉบับภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว
(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและแจงเปนหนังสือใหผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่ไดซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนในชวง
ระยะเวลาที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว
(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาว พรอมทั้งสําเนารายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจ
ควบคุมไดแทน
3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้
(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองต่ํากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตาง
ของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง
หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว
(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัทจัดการจะ
จายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน
(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตาง
ของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน
(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซึ่งมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง
หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยหรื อ ศู น ย ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ไ ม ถู ก ต อ ง และผู ดู แ ลผลประโยชน รั บ รองว า มี ส าเหตุ ดั ง กล า ว
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ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท บริษัท
จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือ
หนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุนตาม 2 (ก) บริษัทจัดการอาจ
จายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการประกาศการแกไขราคา
ตามขอ 2 (3) ในหนังสือพิมพ คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปน
ตน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได
25. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน สิงหาคม
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรกวันที่ : 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555
26. การกําหนดเวลา และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธในการพิจารณาจายหรือไมจายเงินปนผล ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยในกรณีที่บริษัทจัดการจะ
จายเงินปนผลนั้น จะจายจากกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกําไรสะสมหรือกําไรสุทธิในงวดบัญชีที่จายเงินปนผล และการ
จายเงินปนผลดังกลาวจะไมทําใหกองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในงวดบัญชีที่มีการจายเงินปนผล ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาว
จะไมเกินปละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจายในอัตราไมเกินรอยละ 100 ของกําไรสะสม หรือกําไรสุทธิน้นั ๆ
อนึ่ง ในกรณีที่มีการจายเงินปนผล บริษัทจัดการจะดําเนินการจายเงินปนผลโดยปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตองเปนผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุน ณ วันปด
สมุดทะเบียนหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล ตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนแตละราย
(2) บริษัทจัดการจะประกาศการจายเงินปนผล วันปดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผลและอัตราเงินปนผล โดยปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(ก) ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ
(ข) ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และจัดใหมีประกาศดังกลาวไว ณ สถานที่ติดตอทุกแหงของ
ตัวแทนขายหรือรับซื้อคืนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน
(ค) สงหนังสือแจงผูดูแลผลประโยชน และผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน
(3) นายทะเบียนจะจายเงินปนผลเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนระบุ
ไวในแบบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปด หรือจายเปนเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูถือหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในแบบคําขอเปดบัญชี
กองทุนเปด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการใหมีการจายเงินปนผลภายใน 30 วันนับตั้งแตวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหนวยลงทุน
(4) ผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหนวยลงทุนจะไดรับเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดพึง
ประเมิน ซึ่งตองนําไปคํานวณภาษี เงินปนผลที่จายนี้ยอมทําใหมูลคาทรัพยสินสุทธิตอหนวยลงทุนลดลงเทาจํานวนเงินปนผลบริษัท
จัดการอาจจายเงินปนผลใหผูถือหนวยลงทุนดวยวิธีการที่ตางกันสําหรับหนวยลงทุนที่ขายในชวงระยะเวลาที่ตางกันก็ได โดยปฏิบัติ
เพิ่มเติมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
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ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไมใชสิทธิขอรับเงินปนผลจํานวนใดภายในอายุความใชสิทธิเรียกรองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บริษัทจัดการจะไมนําเงินปนผลจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชนของกองทุน
ขอจํากัดในการจายเงินปนผล
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไมจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนในสวนที่เกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน เวนแตเปนกรณีที่
ไดรับยกเวน ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและ
หนาที่ของบริษัทจัดการ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําบัญชีและแยกเงินที่ไมอาจจายเปนเงินปนผลออกจากบัญชีและทรัพยสินของกองทุนรวม และไม
นําเงินดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม และจะสงเงินดังกลาวใหเปนรายไดของแผนดิน
27. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน :
27.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :
บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนตกลงยินยอมใหบริษัทจัดการทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามเงื่อนไขการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ตามที่ระบุในขอ 16 “การรับซื้อคืนหนวยลงทุน”
27.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิในการไดรับเงินปนผลตามที่ระบุไวในโครงการ
27.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :
(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมายื่นคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองที่สํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปน
ผูใชบริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบเปดบัญชีกองทุน และยื่นตอนายทะเบียนหนวย
ลงทุนพรอมคําขอโอนหนวยลงทุน
(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอื่นของทางราชการ และผูถือหนวยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสาร
สําคัญที่แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณห
สนธิของนิติบุคคลนั้น ตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากที่นาย
ทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงินและใบกํากับ
ภาษี พรอมหลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของผูโอนและผูรับ
โอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนทาง
ไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับตั้งแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุนพรอม
เอกสารครบถวนตามที่กําหนด
27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไขวิธีจัดการได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ระบุไวในขอ 28 “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”
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ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยชื่อผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไมนับ
คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
27.5. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ระบุไวในขอ 31 “การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”
27.6. สิทธิประโยชนอื่นๆ :
ไมมี
28. วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :
28.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิด
ตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน
ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวน
หนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข
อยางไรก็ดี ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ
55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน หาก
ปรากฏวามติของผูถอื หนวยลงทุนเมื่อคํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น
ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชน
รับรองผลการนับมตินั้น
ทั้งนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนตามขางตน หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะประกาศ
ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ วันที่
ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี
28.2 ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัดใน
การนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตาม
แนวทางที่สํานักงานกําหนดได
28.3 การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแกไข
เพิ่มเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยการยื่นคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการที่
แกไขเพิ่มเติมแลวและคํารับรองของผูดูแลผลประโยชน
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เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได
28.4 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว
โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :
29.1. หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้
(1) มูลคาหนวยลงทุนที่ขายไดแลวทั้งหมดโดยคํานวณตามมูลคาที่ตราไวของหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวาหาสิบลานบาทในวันทํา
การใด และบริษัทจัดการประสงคจะเลิกกองทุนรวม
(2) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวาสามสิบหารายในวันทําการใด ๆ
(3) มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่
เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน
(4) มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด แตไมรวมถึงกรณีที่เปนการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน และการ
ขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนวยลงทุน
29.2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน
29.3. เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดเเลว
ทั้งหมดของโครงการจัดการ
29.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดตั้งและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังตอไปนี้
(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสั่งที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสง
หรือแจกจายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน
(3) ในกรณีทีเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่
มิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําสั่งของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
29.5 เมื่อสํานักงานมีคําสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําสั่งเพิกถอนการอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
29.6 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เลิกกองทุน โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว หากเกิดเหตุการณ
ดังตอไปนี้
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(1) ผูจัดการกองทุนพิจารณาแลวเห็นวาสถานการณการลงทุนในตางประเทศไมเหมาะสม
(2) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับวงเงินที่ไดรับอนุญาตใหนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ
(3) กรณีที่ไมสามารถสรรหา และ/หรือลงทุนในกองทุนรวมตางประเทศใดๆ ที่มีนโยบายการลงทุนสอดคลองกับวัตถุประสงค และ/หรือ
นโยบายการลงทุนของโครงการ
(4) กรณีที่กองทุนรวมมีจํานวนเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรกไมเพียงพอตอการจัดตั้งกองทุน เพื่อนําเงินไปลงทุนใน
ตางประเทศไดอยางเหมาะสม
(5) กรณีมีเหตุใหเชื่อไดวาเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
(6) กรณีที่กองทุน Global Property Equities Fund มีประเภทและชนิดของหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนเปดเคแทม เวิลด พร็อพ
เพอรตี้ ฟนด ไมอาจลงทุนได โดยประเภทและชนิดของทรัพยสินดังกลาวจะตองไมขัดหรือแยงกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
30. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปนี้
1 ยุติการรับคําสั่งซื้อและคําสั่งขายคืนหนวยลงทุนตั้งแตวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 29.1
2. แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนรวมทั้งแจงเปนหนังสือใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการที่หาที่ปรากฏเหตุตามขอ 29.1
3. จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแตวันถัดจากวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 29.1
เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ
4. ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตามขอ 3. ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับตั้งแตวันถัด
จากวันทําการที่ปรากฏเหตุตามขอ 29.1 และเมื่อไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุน
เมื่อไดดําเนินการตามขอ 1. ถึง 4. แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตามขอ 3. บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังตอไปนี้
(ก) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบ และแจงใหตลาดหลักทัพยทราบในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวม
นั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ
(ข) แจงผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน ประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น เปนตน และ
(ค) จําหนายทรัพยสินของกองทุนเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และตั๋วสัญญาใช
เงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเมื่อทวงถาม ใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน
31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงตั้งผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม และ
แจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหนี้สินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อ
ชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการ
เฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยู
ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
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เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจาก
จดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
32. ขอกําหนดอื่น ๆ :
32.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามที่เห็นสมควรในกรณี
ที่สวนราชการตางๆ เชน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ธนาคารแหงประเทศไทย และ/
หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจตามกฎหมายไดมีการปรับเปลี่ยน แกไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั่งการ ผอนผันในเรื่องตางๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับวงเงินรับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งจัดการ และ/หรือวิธีการ
บริหารจัดการกองทุนไมวาจะเปนเรื่องของกฎหมาย ประกาศ ขอกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดตาง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ โดย
ถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนทุกรายแลว อาทิเชน เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่ม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต
การแตงตั้งผูจดั การกองทุนรวม การคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจํานวนหนวย
ลงทุน และการชําระเงินใหผูขายคืนหนวยลงทุน การกําหนดเหตุเพิ่มเติมกรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซื้อหรือขาย
คืนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซื้อหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน เปนตน ทั้งนี้ การแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังกลาว จะตอง
เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ผอนผัน สั่งการ ใหสามารถกระทําได
32.2) ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยน
ใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและ
สมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึง
ประโยชน ข องผู ถื อ หน ว ยลงทุ น เป น สํ า คั ญ และในกรณี ที่ มี ค า ใช จ า ยเกิ ด ขึ้ น จากการเปลี่ ย นบริ ษั ท จั ด การ บริ ษั ท จั ด การจะเป น
ผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป
32.3) ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
รวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเรื่องหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ดังนี้
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้
(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปนผลในสวนที่ถือเกิน
นั้น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
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1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับการยกเวนตาม
ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนที่ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน
(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาว
ออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม
(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียง
สวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิด
หนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิด
นั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนที่ถืออยู
32.4) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคล
ดังกลาวในการจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเปนกองทุน
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนจาก
บุคคลดังกลาว (churning)
ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวยความเปน
ธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย
บริษัทจัดการไมสามารถรับ soft commission เพื่อประโยชนของบริษัทได เนื่องจากเปนขอหามที่โดยกฎและโดยวิชาชีพเปนเรื่องที่ไม
พึงกระทํา เวนแตเปนการรับผลประโยชนที่ผูใหบริการจัดใหแกบริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลที่เปนประเพณี
นิยมตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทจัดการประกาศไวภายในบริษัท ซึ่งผูถือหนวยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ไดที่ www.ktam.co.th "
32.5) การกูยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ดังตอไปนี้
(1) กูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนไดเฉพาะเพื่อบริหารสภาพคลองของกองทุน
(2) เงินที่ไดจากการกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตองนํามาชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนคาขายคืนหนวย
ลงทุน
(3) จํานวนเงินกูยืมเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เวนแตใน
กรณีจําเปนและสมควรเพื่อคุมครองประโยชนผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและ
ตลาดทุนในวงกวาง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผอนผันอัตราดังกลาวได แตตองไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน
(4) คูสัญญาในการกูยืมเงินเมื่อรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตองเปนผูลงทุนสถาบัน และไมเปนผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คูสัญญาเปนกองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะตองไมอยูภายใต
การจัดการของบริษัทจัดการนั้นเอง
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(5) จัดทํารายงานพรอมระบุสาเหตุของการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน และสงใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุน ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําสัญญากูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
การกูยืมเงินดังกลาวขางตน บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื่อไวลวงหนา (credit line) ก็ได แตการกูยืมเงินแตละครั้งตองมี
ระยะเวลาตามสัญญากูยืมเงินแตละสัญญาไมเกิน 90 วัน
นอกจากนี้ การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนดังกลาวขางตน ตองใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดยศูนยซื้อ
ขายตราสารหนี้ ไ ทย หรื อ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย จํ า กั ด แล ว แต ก รณี หรื อ ใช สั ญ ญามาตรฐานตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และตองมีอายุสัญญาไมเกิน 90 วัน
ทั้งนี้ ใหบริษัทจัดการจัดทําและจัดสงรายงานการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
32.6) ตัวชี้วัดของกองทุนนี้ควรเปรียบเทียบกับ FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index ที่แปลงกลับมาเปนสกุลเงิน
บาท ณ วั น คํ า นวณผลตอบแทน เป น ดั ช นี อ า งอิ ง ในการเปรี ย บเที ย บผลการดํ า เนิ น งาน ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จั ด การขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานดังกลาวได เพื่อใหสอดคลองกับดัชนีเปรียบเทียบที่กองทุนในตางประเทศลงทุน ตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร
32.7) การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125 (5) แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผู
ถือหนวยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือ
วาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ
32.8) หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวม
ไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาว
และมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเรื่องที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติโดยเสียงขาง
มากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนว ยลงทุน ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตาม
หลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ให
ไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด
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(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวย
ลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น
32.9) ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา
FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษี
ใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถิ่นที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถิ่นที่
อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนินการออกกฎหมายที่มีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน
ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมใน
ทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือ
ยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือ
ดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป
เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน
ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้
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(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน)ที่มีอยูใน
บัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เกี่ยวของ
(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกี่ยวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน รวมถึง
นําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้
เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการ
ดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงที่ไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี
(1) ไมรับคําสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายนั้น
ได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น หากมี
การดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของขางตน
การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อหลีกเลี่ยงมิ
ใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของอันจะทําให
กองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการ
เฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวของกําหนด)
เทานั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัท
จัดการ(รวมถึงผูที่เกี่ยวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยัง
หนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน
33. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
ไมมี
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