
 

 

 

 

 

 

 

กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น 
Krung Thai Short Term Fund : KT-ST 
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คําจํากัดความ / คํานิยาม :  

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะส้ัน  
 

กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีระยะส้ัน  
 

หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะส้ัน  
 
ผูถือหนวยลงทุน หมายถึง ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะส้ัน  
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 
ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะส้ัน  
 
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีระยะส้ัน  
 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนแลวแตกรณี  
 
วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนที่ไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหนําไปลงทุนในตางประเทศ  
 
วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามที่บริษัทจัดการไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหนําไป
ลงทุนตางประเทศ  
 
วงเงินลงทุนเพิ่มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ที่อาจไดรับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหนําไปลงทุนใน
ตางประเทศเพิ่มเติมจากวงเงินลงทุนที่ไดรับอนุมัติไวเดิม  
 
วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนกําหนด  
 
วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน หมายถึง วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที่บริษัทจัดการกําหนด
เพิ่มเติม  
 
คําเสนอซ้ือ หมายถึง คําเสนอซื้อหลักทรัพยของกิจการเปนการทั่วไปที่ผูทําคําเสนอซื้อตองปฏิบัติตามประกาศวาดวยหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ  
 
แกไขราคายอนหลัง หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองโดยแกไขราคายอนหลังต้ังแตวันที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน  
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การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือ
การจายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวย ลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองแทนการเพ่ิมหรือลดจํานวน
หนวยลงทุน  
 
บริษัทยอย หมายถึง บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดต้ังขึ้นและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือ
บริษัทมหาชน จํากัด  
 
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่เก่ียวกับการจัดการลงทุน  
 
มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดตามทะเบียนหนวย
ลงทุน เม่ือส้ินวันที่คํานวณน้ัน โดยคํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล  
 
ราคาเสนอขายหนวยลงทุน หมายถึง ราคาขายหนวยลงทุนคร้ังแรกซ่ึงเทากับมูลคาหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวย
ลงทุน (ถามี)  
 
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนที่ตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง หักดวยคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
กลุมกิจการ หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม  
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะส้ัน  
 

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  Krung Thai Short Term Fund  
 
1.3. ชื่อยอ :  KT-ST  
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1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายคร้ัง  
 
1.6. การกําหนดอายุโครงการ :  ไมกําหนด  
 
1.7. อายุโครงการ : -  ป -  เดือน -  วัน  
 
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกําหนดอายุเปนชวงเวลา) : -  
 
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : - 
 
1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูลงทุนทั่วไป  
 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนทีเ่สนอขาย :  
2.1. จํานวนเงินทนุของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :  
(1) ในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได ไมเกิน
รอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แตไมเต็ม
จํานวนท่ีเพิ่มอีกรอยละ 15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (green shoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปดการเสนอขาย
หนวยลงทุน และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกอนครบกําหนดส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก
ไดโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
(2) การเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการที่จดทะเบียนจะเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
2.3. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จํานวนหนวยลงทุน : 1,000,000,000 หนวย  
 
2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังแรก : 10,000.00 บาท  
 
2.7. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป : 10,000.00 บาท  
 
2.8. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด  
 
2.9. จํานวนหนวยลงทุนขั้นตาของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด  
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2.10. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด  
 
2.11. จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทนุรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ 
การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน :  
3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  
เพื่อสรางผลตอบแทนจากการลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ตองการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินระยะส้ันทั้งใน
และตางประเทศ ที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารท่ีมีคุณภาพ โดยมีความเส่ียงของการลงทุนในระดับตํ่าถึงปานกลาง  
 
3.2. ชนิดกองทุนรวม :  ลงทุนโดยตรง  
 
3.3. ประเภทกองทุนรวม :  ทั่วไป  
 
3.4. นโยบายการลงทุน :  ตราสารแหงหนี้  
 
3.5. นโยบายการกูยืม (ถามี) :   
กองทุนอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) :  ลงทุน  
เพื่อ การลดความเส่ียง (Hedging)  
 

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) :  ไมลงทุน  
 
3.8. ลักษณะพิเศษ :  
ไมมี 
 
3.9. รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :  
กองทุนมีโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เสนอขายทั้งในและ/หรือตางประเทศ อาทิเชน ตราสารแหงหนี้ เงินฝาก และ/
หรือตราสารทางการเงินที่บริษัทจัดการพิจารณาแลวเห็นวาเปนตราสารที่มีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเส่ียง
และ/หรือกองทุนอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย หรือธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) รวมถึงลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด หรือเห็นชอบใหลงทุนได เปนตน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณานําเงินไปลงทุนในตางประเทศไดไมเกินรอยละ 40 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
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กองทุนมีนโยบายท่ีจะจัดการลงทุนเพื่อใหอายุดูเรช่ันเฉล่ียของตราสารท้ังหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ไมเกิน 1 ป
โดยประมาณ  
 
ทั้งนี้ โดยอายุดูเรช่ันเฉล่ียของตราสารท้ังหมดของกองทุน (Portfolio Duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อาจเกิน 1 ปไดในบางกรณี เชน 
ในชวงระยะระหวางรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพยสิน และ/หรือ
ในชวงระยะเวลากอนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันทําการ และหรือในชวงที่ผูลงทุนทําการส่ังซื้อหรือขายคืนหนวย
ลงทุนเปนจํานวนมาก เปนตน  
 
กองทุนอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตางประเทศ กองทุนจะเขาทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันความ
เส่ียง (Hedging) จากอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดที่มีอยู แตกองทุนจะไมลงทุนในตราสาร ดังตอไปนี้  
1. ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note)  
2. ตราสารแหงหนี้ที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade)  
3. ตราสารแหงหนี้ที่ไมไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือ (Unrated Securities) แตไมรวมถึงต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือหุนกู
ระยะส้ันที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลัก
หลัง หรือผูคํ้าประกัน  
 
อยางไรก็ตาม กองทุนอาจมีไวซึ่งตราสารหน้ีที่มีอันดับความนาเช่ือถือตํ่ากวาที่สามารถลงทุนได (non-investment grade) เฉพาะ
กรณีที่ตราสารหน้ีนั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือที่สามารถลงทุนได (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเทานั้น  
 
อยางไรก็ดี ในกรณีที่สถานการณการลงทุนในตางประเทศ ไมเหมาะสม เชน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี ความผันผวน เกิดภัยพิบัติ 
หรือเกิดเหตุการณไมปกติตาง ๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ และ/หรือกรณีที่วงเงินลงทุนใน
ตางประเทศเต็มเปนการช่ัวคราว เปนตนนั้น กองทุนจะมีนโยบายลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เสนอขายในประเทศ
เทานั้น  
 
3.10. การลงทุนในตางประเทศ : ลงทุนในตางประเทศบางสวน  
วงเงินการลงทุนในตางประเทศบางสวน ไมเกิน  ลานเหรียญ หรือไมเกินรอยละ 40.00 ของ NAV  
และมีนโยบายลดหรือปองกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนทั้งหมดที่มีอยู 
 
3.11. รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : - 
 
3.12. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
3.12.1. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :  
3.12.1.1 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ไดแก หลักทรัพย ตราสาร หรือสัญญาที่เสนอขายในประเทศ หรือมีผูออกหรือคูสัญญาเปนนิติ
บุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้  
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(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก ไดแก  
(1.1) ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัท
เงินทุนเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน  
(1.2) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่บริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพยเปนผูออกซ่ึง
กําหนดวันใชเงินตามต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแตวันออกต๋ัว และเปนต๋ัวเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น  
(1.3) ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือดังตอไปนี้  
(ก) อันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนอันดับความนาเช่ือถือของผูออก ตรา
สารตองเปนอันดับความนาเช่ือถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะส้ัน (short-term rating) ดวย หรือ  
(ข) อันดับความนาเช่ือถือของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความนาเช่ือถือของสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือภายใตชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch 
หรือสถาบันอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม  
 
(2) ตราสารแหงหนี้ทั่วไป ไดแก  
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อันไดแก  
(ก) ต๋ัวเงินคลัง  
(ข) พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย  
(ค) พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน  
 
(2.2) ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือ
หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน 
ทั้งนี้ ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเงื่อนไขทายขอ 3.12.1.1 ดวย  
 
(2.3) ตราสารที่เปล่ียนมือได ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือหุนกูที่ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกู
อนุพันธที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตใหเสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใตขอผูกพันที่
กําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นเปนผูออก หรือที่เปนหลักทรัพยที่ออกใหมซึ่งผู
ออกหลักทรัพยไดเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมนั้นทั้งหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน ทั้งนี้ 
ตราสารที่เปล่ียนมือไดตองมีลักษณะตามเงื่อนไขทายขอ 3.12.1.1 ดวย  
 
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร หรือหุนกูที่ไมใชหุนกูอนุพันธ  
 
(2.5) ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกูที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ  
 
(2.6) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธอีื่นที่สํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวม ตลาด
เงิน เปนตน  
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(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 3.12.1 เปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูป
อัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น  
 
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.12.1 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน 
สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ีย
เต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข  
 
เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2.2) และตราสารที่เปล่ียนมือไดตามขอ (2.3) ตองมีลักษณะดังตอไปนี้  
(1) เปนตราสารข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  
(2) มีราคาที่เหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวาพรอมจะเสนอราคาซื้อและ รับ
ซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกําหนดอยูเสมอ 
โดยไดสงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุของตราสารนั้น และ  
(3) เปนตราสารท่ีเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
(ก) ในกรณีที่เปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออก
ตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เวนแตผูออกตราสารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ 
ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เทานั้น  
(ข) ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (investment grade)  
(ค) ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกลาวไมมีอันดับความ
นาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) ตราสารนั้นตองมีบริษัทจัดการไม
ตํ่ากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ  
 
3.12.1.2 ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ไดแก  
หุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศซึ่งมีลักษณะตามเงื่อนไขในทายขอ 3.12.1 1.(1) และ (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุนกู
แปลงสภาพดังกลาวในการเสนอขายคร้ังแรก หุนกูแปลงสภาพนั้นตองมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี้  
(ก) เปนหุนกูแปลงสภาพท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได หรือ  
(ข) เปนหุนกูแปลงสภาพท่ีมีบริษัทจัดการไมตํ่ากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ  
ในกรณีที่หุนกูแปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมีการคํ้าประกัน การคํ้าประกันดังกลาวตองเปนการคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็ม
จํานวนแบบไมมีเงื่อนไข  
 
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือไดมาซึ่งหุนกูแปลงสภาพดังกลาว ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑตอไปนี้  
(1) ในขณะท่ีลงทุนหรือไดมา มูลคาของหุนกูแปลงสภาพดังกลาวมีมูลคาสูงกวาราคาตลาดของหุนที่รองรับหุนกูแปลงสภาพนั้น  
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(2) ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพ ใหบริษัทจัดการขายหุนที่ไดรับจากการแปลงสภาพนั้นภายในสามสิบวันนัยแตวันที่ไดหุน
ดังกลาวมา  
การใชสิทธิแปลงสภาพดังกลาวตามวรรคหน่ึง (2) หมายความวา การแปลงสภาพแหงสิทธิในหุนกูแปลงสภาพเปนหุน ไมวาการ
แปลงสภาพดังกลาวจะเกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากขอกําหนดบังคับการแปลงสภาพ  
 

3.12.1.2 หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  
 

3.12.1.3 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  
 

3.12.1.4 สัญญาซ้ือขายลวงหนา เพื่อการลดความเส่ียง (hedging) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 

3.12.1.5 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 3.12.1.1 ถึงขอ 3.12.1.4 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
3.12.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ :  
บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพื่อกองทุนไดเทียบเทากับประเภททรัพยสินในประเทศ 
ซึ่งตองมีคุณสมบัติ ดังนี้  
(1) มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหนวยงานกํากับดูแลเปนสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือประเทศที่มีตลาดหลักทรัพยเปนสมาชิก
ของ WFE  
(2) การลงทุนนั้นตองไมทําใหการจัดการกองทุนเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงคหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนและไมทําใหกองทุน
ขาดทุนเปนมูลคาสูงกวามูลคาลงทุน  
(3) บริษัทจัดการตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเทอรเนตได  
(4) มีขอมูลดานราคาท่ีสะทอนมูลคายุติธรรม โดยเปนราคาท่ีนาเช่ือถืออางอิงได และสอดคลองตามหลักวิชาการอันเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล  
(5) มีการคุมครองประโยชนของผูลงทุน (investor protection) ที่ถือไดวาเทียบเทากับการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่มี
ลักษณะคลายกันในประเทศไทย  
(6) มีลักษณะอื่นใดที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพิ่มเติม  
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะ
ของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
 

3.12.2.1 ตราสารแหงหนี้ตางประเทศ ไดแก หลักทรัพย หรือตราสารที่ออกโดยบุคคลตางประเทศและเสนอขายในตางประเทศ 
ดังตอไปนี้  
(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศ ไดแก  
(1.1) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
เปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment 
grade)  
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(1.2) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือของ
ตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  
(1.3) พันธบัตรหรือตราสารแหงหนี้ที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศเปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือของผู
ออกอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  
 
(2) ตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน ไดแก  
(2.1) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลตางประเทศซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได 
(investment grade) ทั้งนี้ ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับตราสารหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผานระบบอินเตอรเน็ตดวย  
(2.2) ตราสารแหงหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลตางประเทศที่มีอายุตราสารคงเหลือไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลงทุน ซึ่งนิติบุคคลดังกลาวมี
อันดับความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก ทั้งนี้ ผูลงทุนตองสามารถเขาถึงขอมูลเก่ียวกับตราสารหนี้ดังกลาวเปนภาษาอังกฤษผาน
ระบบอินเตอรเน็ตดวย  
 

(3) ตราสารแหงหนี้อื่น อันไดแก หนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่เปนกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มี
นโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให
ความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน ซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ตองเปนไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังตอไปนี้  
(3.1) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่อยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานกํากับดูแลดานหลักทรัพยและตลาด
ซื้อขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมตางประเทศที่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยที่เปนสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  
(3.2) ตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีทรัพยสินที่ลงทุนเปนประเภทและชนิดเดียวกับทรัพยสินที่กองทุนอาจลงทุน
หรือมีไวได เวนแตเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในทองคําโดยตรง  
(3.3) ในกรณีที่เปนการลงทุนหรือมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป กองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนสวน
บุคคลรายยอย หนวยลงทุนที่จะลงทุนหรือมีไวไดตองเปนหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศที่จัดต้ังขึ้นเพื่อผูลงทุนทั่วไปเชนกัน  
(3.4) ตองไมใชหนวยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟนด  
 

3.12.2.2 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร หรือหุนกูที่ไมใชหุนกูอนุพันธ  
 

3.12.2.3 ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายหุนกูที่เสนอขายในตางประเทศ โดยมีผูออกเปน 
นิติบุคคลที่จัดขึ้นตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ  
 

ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.12.2.1 และขอ 3.12.2.3 เปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน 
ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูปอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบ้ียลอยตัวเทานั้น  
 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.12.2.1 และขอ 3.12.2.3 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับ
อาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือคํ้าประกันตน
เงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข  
 

3.12.2.4 ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
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3.12.2.5 ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด  
 
3.12.2.6 เงินฝากในสถาบันการเงินในตางประเทศ  
 
3.12.2.7 สัญญาซ้ือขายลวงหนา เพื่อการลดความเส่ียง (hedging) ตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 
3.12.2.8 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับ 3.12.2.1- 3.12.2.7 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
3.13. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม :  
3.13.1. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศ :  
3.13.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน โดยไมจํากัดอัตราสวน  
(1) ตราสารภาครัฐไทย  
(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.1.1 (2.2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มี
สินคาเปนตราสารดังกลาว  
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2) เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา ตรา
สารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto 
redemption)  
 
3.13.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.13.1.1 (2) หรือสัญญาซ้ือขายลวงหนา
ที่มีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปนคูสัญญา
รายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารนั้นใน แต
ละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto redemption)  
 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทท่ีผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดังกลาว
เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลานั้น รวมในอัตราสวน
การลงทุนดังกลาวดวย  
 
3.13.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนไดดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคารที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงนิทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือ
คูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายน้ัน ไมเกินรอยละ 
20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.12.1.1  
(2) ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตามขอ 3.12.1.2  
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(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  
(4) สัญญาซ้ือขายลวงหนา  
 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวตามขอ 3.13.1.5 (1) ซึ่งธนาคารหรือบริษัท
เงินทุนรายเดียวกันเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา รวมในอัตราสวนดังกลาว  
 
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงินฝาก
ดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง  
 
3.13.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ ที่บุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล 
ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.12.1.1 ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  
(2) ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ตามขอ 3.12.1.2 ที่มีอนัดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  
(3) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  
(4) สัญญาซ้ือขายลวงหนา ตามขอ 3.12.1.4 ที่คูสัญญามีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  
 
ตราสารแหงหนี้ตามวรรคหนึ่ง (1) มิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดใหเปนตราสารแหงหนี้  
 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับทรัพยสินตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินตามขอ 3.13.1.5 (1) ที่บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผู
ส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญาที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย  
 
3.13.1.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 และขอ 
3.13.1.4 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนตอไปนี้  
(1) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว ซึ่งบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา 
ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกิน
รอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
(2) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลที่เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
 
3.13.1.6 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหน่ึง 
ดังตอไปนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา  
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน  
(2) อัตราท่ีคํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและ
สอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น  
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3.13.1.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน หาก
ทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินนั้น โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของนํ้าหนักของ
ทรัพยสินดังกลาวในตัวช้ีวัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนที่กําหนดไวในขอ 3.13.1.2 ขอ 
3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 แลวแตกรณี ก็ได  
 

3.13.1.8 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่บุคคลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูส่ัง
จาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนที่มีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
บัญชี หรือในรอบอายุกองทุนกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวา 1 ป  
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
(2) ธนาคารพาณิชย  
(3) บริษัทเงินทุน  
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร  
(5) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย  
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
(7) ธนาคารตางประเทศ  
 

การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวมรวมใน
อัตราสวนดังกลาว  
 

อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุ
โครงการต้ังแตหนึ่งปขึ้นไป  
 

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวโดยเฉล่ียต้ังแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้จนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว  
 

เม่ือบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามวรรคส่ีแลว ใหบริษัทจัดการรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในทําการถัดจาก
วันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองดําเนินการใหผูดูแลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในหาวนันับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทจัดการดวย  
 

หากบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติตามวรรคส่ีได สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมนั้น  
 

3.13.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบปบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาที่เกิด
ความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.1.8 ไดสําหรับรอบปบัญชีนั้น  
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3.13.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมได โดยมี
มูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 
3.13.1.11 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน
รวมได ไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  
(1) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ  
(2) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ  
 

3.13.1.12 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง (hedging) เพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเส่ียงทั้งหมดที่กองทุนมีอยู  
 

3.13.1.13 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 25 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ใหบริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม รวม
ผลประโยชนที่พึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว  
 

ในกรณีที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะท่ีกองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากตอมา
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่ง
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได  
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงาน
ดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกิน
อัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได  
 

3.13.1.14 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงของใบแสดงสิทธิ
ดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวที่กําหนดในประกาศน้ี โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวม
ในอัตราสวนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 ก็ได  
มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่งใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิด
จากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว  
(2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้  
(ก) นับมูลคาที่ผูออกตราสารดังกลาวมีหนาที่ตองชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราสวนที่ผูออกตราสารดังกลาว  
(ข) นับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงรวมในอัตราสวนที่ผูออกหลักทรัพยอางอิง โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนลงทุนในหลักทรัพยอางอิง
นั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลคาของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวใหใชมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยอางอิงนั้น ซึ่งคูณกับคาเดลตาของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู  
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(3) ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งการใหยืมหลักทรัพยโดยให
นับมูลคาทรัพยสินที่ใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยที่กําหนดไวในขอ 3.7.1.2 ขอ 3.13.1.3 และขอ 3.13.1.4 และขอ 
3.13.1.5 โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยนั้นอยู ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับรวมในอัตราสวนที่คํานวณ
ตามคูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 ก็ได  
 
3.13.1.15 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.1.3 
และขอ 3.13.1.4 ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
(1) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรค
หนึ่ง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธรุกรรม ใหนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน
เทากับมูลคาธุรกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมตองนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา  
 
(2) ในกรณีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหนึ่ง 
(3) (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้  
(ก) นําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน เทากับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้นั้นตาม
ราคาตลาด และ  
(ข) นําธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับสวนตางของมูลคาธุรกรรมกับมูลคา
หลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้นั้นตามราคาตลาด  
 
(3) ในกรณีเปนธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาท่ีมีขอกําหนดใหคํานวณมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อ
และมูลคาธุรกรรมรวมเปนยอดสุทธิของธุรกรรมทั้งหมดตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28/1 (2) ใหคํานวณอัตราสวน
การลงทุนดังนี้  
(ก) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรค
หนึ่ง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของแตละธุรกรรมมีมูลคาไมนอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรมนั้น ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนตาม
หลักเกณฑใน (1)  
(ข) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรค
หนึ่ง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของแตละธุรกรรมมีมูลคานอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนตาม
หลักเกณฑใน (2)  
(ค) ในกรณีที่มีบางธุรกรรมที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานกังาน ที่ สน. 24/2552 
ขอ 28. วรรคหน่ึง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหบริษัทจัดการนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อของธุรกรรมที่
มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหน่ึง (3) (ถามี) 
ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม มาคํานวณอัตราสวนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยสวนตางของมูลคาธุรกรรมกับมูลคารวมของ
หลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหน่ึง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของ
ธุรกรรมแรก ทั้งนี้ หากภายหลังการชดเชยสวนตางขางตน มูลคาสุทธิของทุกหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
ยังคงนอยกวามูลคาสุทธิของทุกธุรกรรม ใหนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับ
สวนตางดังกลาว  
 
มูลคาธุรกรรม หมายความวา ราคาซื้อรวมกับผลประโยชนที่กองทุนพึงไดรับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มีการ
คํานวณ  
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3.13.1.16 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.3.1.2 ขอ 
3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 (1) ใหนับมูลคาที่คูสัญญาอีกฝายหน่ึงมีหนาที่ตองชําระตามสัญญาซ้ือขายลวงหนารวม
คํานวณในอัตราสวนของบุคคลที่เปนคูสัญญาดังกลาว เวนแตกรณีที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญานั้นในศูนยซื้อขายสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนา บริษัทจัดการไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามที่กําหนดในขอดังกลาว  
 
3.13.1.17 นอกจาการคํานวณตามขอ 3.13.1.16 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนท่ีผูออกสินคาของสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
หรือผูที่ตองชําระหน้ีตามขอผูกพันของสินคา (limit of underlying issuer or third party) โดยใหคํานวณอัตราสวนเสมือนกองทุน
ลงทุนในสินคานั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความ
เส่ียงตอเครดิต (credit risks) ของผูออกสินคาหรือผูตองชําระหน้ีตามขอผูกพันของสินคา โดยใหใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนา (notional amount) เปนมูลคาที่ใชในการคํานวณ เวนแตในกรณีที่เปนสัญญาออปชัน ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตาม
ขนาดของสัญญาซ้ือขายลวงหนา (notional amount) ซึ่งคูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชัน  
 
3.13.1.18 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.13.1.2 ขอ 3.13.1.3 ขอ 3.13.1.4 และขอ 3.13.1.5 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามขอ 3.13.1.19 ดวย  
(1) ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสิน
หรือผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณีก็ได  
(2) ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณ
อัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหน่ึงก็ได  
 
3.13.1.19 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.13.1.18 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดังกลาว
ไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดชอบของ 
ผูสลักหลัง หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข  
 
3.13.1.20 ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุนรวมมีมูลคา
ไมเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ ใหบริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่มี
การประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร โดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 
3.13.1.21 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดใน
ขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว
ตอไปก็ได  
 
บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมี
มูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนทราบภายใน 3 วัน ทํา
การนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดสําเนาไวที่บริษัทจัดการเพ่ือใหสํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได  
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3.13.1.22 ในกรณีที่การรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้  
(1) ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นได  
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการ 
ผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  
(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาวเปนผลใหกองทุนไดมา หรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้น
จนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซ้ือโดยการลดสัดสวนการ
ถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว 
ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษทัจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น  
 

3.13.1.23 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดใน
ขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.13.1.8 ขอ 3.13.1.13 ขอ 3.13.1.20 ขอ 3.13.1.21 
และขอ 3.13.1.22 และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมี
มูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได  
 

3.13.1.24 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาใชบังคับกับกองทุนเปดที่ปรากฏเหตุตามขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปดนั้นตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกกองทุนรวม”  
 

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

3.13.2. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ :  
บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมไดไมเกินรอยละ 40 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
3.13.2.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมได โดยไมจํากัดอัตราสวน  
(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศ ตามขอ 3.12.2.1 (1.1) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก  
(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศ ตามขอ 3.12.2.1 (1.2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก  
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(3) สัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มีสินคาเปนตราสารดังกลาว  
 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (1) และ (2) เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของ
มูลคา ตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน 
(auto redemption)  
 
3.13.2.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.13.2.1 (1) และ (2) หรือสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาที่มีสินคาเปนตราสารดังกลาว เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปน
คูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา ตรา
สารนั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto 
redemption)  
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทท่ีผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดังกลาว
เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญาซ่ึงกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหสานั้น รวมในอัตราสวน
การลงทุนดังกลาวดวย  
 

3.13.2.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝากในสถาบันการเงินตางประเทศที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะสถาบันการเงินตางประเทศรายนั้น ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน  
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวดังตอไปนี้ รวมในอัตราสวนดังกลาว  
(1) ทรัพยสินตามขอ 3.13.2.4 วรรคหน่ึง และขอ 3.13.2.5 (1) ที่สถาบันการเงินตางประเทศรายเดียวกันเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา  
(2) ทรัพยสินตามขอ 3.13.2.4 วรรคหน่ึง และขอ 3.13.2.5 (1) ที่ธนาคารพาณิชยซึ่งเปนสาขาของสถาบันการเงินตางประเทศรายนั้น
เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา  
 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงินฝาก
ดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง  
 

3.13.2.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ ที่บุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญาเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล 
ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
(1) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.12.2.1 (1) (1.3)  
(2) ตราสารแหงหนี้ตางประเทศตามขอ 3.12.2.1 (2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  
(3) ตราสารแหงหนี้อื่น ตามขอ 3.12.2.1 (3)  
(4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร หรือหุนกูที่ไมใชหุนกูอนุพันธ ตามขอ 
3.12.2.2  



 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม(โครงการ) 
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะส้ัน (KT-ST) 

18 

(5) ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกูที่เสนอขายในตางประเทศ โดยมีผูออกเปนนิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย ตามขอ 3.12.2.3  
(6) สัญญาซ้ือขายลวงหนา ตามขอ 3.12.2.7  
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับมูลคาของทรัพยสินตามขอ 3.13.2.5 (1) ที่บุคคลรายเดียวกันเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง 
ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่งดวย  
 

3.13.2.5 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 3.13.2.2 ขอ 
3.13.2.3 และขอ 3.13.2.4 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนตอไปนี้  
(1) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว ซึ่งบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา 
ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกิน
รอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
(2) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลที่เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
 

3.13.2.6 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหน่ึง 
ดังตอไปนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา  
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน  
(2) อัตราท่ีคํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและ
สอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น  
 

3.13.2.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน หาก
ทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินนั้น โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของนํ้าหนักของ
ทรัพยสินดังกลาว ในตัวช้ีวัดรวมกับรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนท่ีกําหนดไวในขอ 3.13.2.2 ขอ 
3.13.2.3 ขอ 3.13.2.4 และขอ 3.13.2.5 แลวแตกรณี ก็ได  
 

3.13.2.8 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่บุคคลดังตอไปนี้ เปนผูออก ผูส่ัง
จาย หรือคูสัญญา เปนจํานวนที่มีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา
บัญชี หรือในรอบอายุกองทุนกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวา 1 ป  
(1) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
(2) ธนาคารพาณิชย  
(3) บริษัทเงินทุน  
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร  
(5) บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย  
(6) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น  
(7) ธนาคารตางประเทศ  
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การคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิใหนับมูลคาเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนรวมรวมใน
อัตราสวนดังกลาว  
 

อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับในชวงระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมที่มีอายุ
โครงการต้ังแตหนึ่งปขึ้นไป  
 

ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหน้ีที่มีลักษณะคลายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหน่ึง 
ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวโดยเฉล่ียต้ังแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้จนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว  
 

เม่ือบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามวรรคส่ีแลว ใหบริษัทจัดการรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในทําการถัดจาก
วันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉลี่ยไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวมตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองดําเนินการใหผูดูแลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทจัดการดวย  
 

หากบริษัทจัดการไมสามารถปฏิบัติตามวรรคส่ีได สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมนั้น  
 

3.13.2.9 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการลดความเส่ียง (hedging) เพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนได โดยไมเกินมูลคาความเส่ียงทั้งหมดที่กองทุนที่มีอยู  
 

3.13.2.10 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 25 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ใหบริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม รวม
ผลประโยชนที่พึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว  
 

ในกรณีที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะท่ีกองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากตอมา
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่ง
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได  
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงาน
ดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกิน
อัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได  
 

3.13.2.11 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงของใบแสดงสิทธิ
ดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวที่กําหนดในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวม
ในอัตราสวนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.13.2.2 ขอ 3.13.2.3 ขอ 3.13.2.4 และขอ 3.13.2.5 ก็ได  
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มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึงใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิด
จากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว  
 
(2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้  
(ก) นับมูลคาที่ผูออกตราสารดังกลาวมีหนาที่ตองชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราสวนที่ผูออกตราสารดังกลาว  
(ข) นับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงรวมในอัตราสวนท่ีผูออกหลักทรัพยอางอิง โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนลงทุนในหลักทรัพยอางอิง
นั้นโดยตรง ทั้งนี้ มูลคาของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวใหใชมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยอางอิงนั้น ซึ่งคูณกับคาเดลตาของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู  
 

(3) ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งการใหยืมหลักทรัพยโดยให
นับมูลคาทรัพยสินที่ใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยที่กําหนดไวในขอ 3.13.2.2 ขอ 3.13.2.3 ขอ 3.13.2.4 และขอ 3.13.2.5 
โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยนั้นอยู ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับรวมในอัตราสวนที่คํานวณตาม
คูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.13.2.2 ขอ 3.13.2.3 ขอ 3.13.2.4 และขอ 3.13.2.5 ก็ได  
 

3.13.2.12 การลงทุนหรือมีไวซึ่งธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.1.4 
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
(1) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและท่ีโอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรค
หนึ่ง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน
เทากับมูลคาธุรกรรม ทั้งนี้ บริษัทจัดการไมตองนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญา  
(2) ในกรณีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซ้ือและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหน่ึง 
(3) (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้  
(ก) นําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ดังกลาวมาคํานวณอัตราสวนการลงทุน เทากับมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหน้ีนั้นตาม
ราคาตลาด และ  
(ข) นําธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับสวนตางของมูลคาธุรกรรมกับมูลคา
หลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้นั้นตามราคาตลาด 
(3) ในกรณีเปนธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนตามสัญญาที่มีขอกําหนดใหคํานวณมูลคาหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อ
และมูลคาธุรกรรมรวมเปนยอดสุทธิของธุรกรรมทั้งหมดตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28/1 (2) ใหคํานวณอัตราสวน
การลงทุนดังนี้  
(ก) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรค
หนึ่ง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของแตละธุรกรรมมีมูลคาไมนอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรมนั้น ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนตาม
หลักเกณฑใน (1)  
(ข) ในกรณีที่มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรค
หนึ่ง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของแตละธุรกรรมมีมูลคานอยกวามูลคาธุรกรรมแตละธุรกรรม ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนตาม
หลักเกณฑใน (2)  
(ค) ในกรณีที่มีบางธุรกรรมท่ีมูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 
ขอ 28. วรรคหนึ่ง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันนอยกวามูลคาธุรกรรม ใหบริษัทจัดการนําหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อของธุรกรรมท่ี
มูลคารวมของหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหน่ึง (3) (ถามี) 
ณ ส้ินวันไมนอยกวามูลคาธุรกรรม มาคํานวณอัตราสวนการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อชดเชยสวนตางของมูลคาธุรกรรมกับมูลคารวมของ
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หลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อและที่โอนมาตามประกาศสํานักงาน ที่ สน. 24/2552 ขอ 28. วรรคหน่ึง (3) (ถามี) ณ ส้ินวันของ
ธุรกรรมแรก ทั้งนี้ หากภายหลังการชดเชยสวนตางขางตน มูลคาสุทธิของทุกหลักทรัพยหรือตราสารแหงหนี้ที่ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
ยังคงนอยกวามูลคาสุทธิของทุกธุรกรรม ใหนําธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราสวนการลงทุนที่คูสัญญาเทากับ
สวนตางดังกลาว  
 

มูลคาธุรกรรม หมายความวา ราคาซ้ือรวมกับผลประโยชนที่กองทุนพึงไดรับจากธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนจนถึงวันที่มีการ
คํานวณ  
 

3.13.2.13 การคํานวณมูลคาการลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาซื้อขายลวงหนาเพื่อการคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.13.2.2 ขอ 
3.13.2.4 และขอ 3.13.2.5 (1) ใหนับมูลคาที่คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีหนาที่ตองชําระตามสัญญาซ้ือขายลวงหนารวมคํานวณใน
อัตราสวนของบุคคลที่เปนคูสัญญาดังกลาว เวนแตกรณีที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งสัญญาน้ันในศูนยซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา บริษัทจัดการไมตองคํานวณมูลคาและอัตราสวนตามที่กําหนดในขอดังกลาว  
 

3.13.2.14 นอกจากการคํานวณตามขอ 3.13.2.13 แลว ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนที่ผูออกสินคาของสัญญาซ้ือขายลวงหนา 
หรือผูที่ตองชําระหน้ีตามขอผูกพันของสินคา (limit of underlying issuer or third party) โดยใหคํานวณอัตราสวนเสมือนกองทุน
ลงทุนในสินคานั้นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่การเขาเปนคูสัญญาในสัญญาซ้ือขายลวงหนาเปนผลหรืออาจเปนผลใหกองทุนมีความ
เส่ียงตอเครดิต (credit risks) ของผูออกสินคาหรือผูตองชําระหน้ีตามขอผูกพันของสินคา โดยใหใชมูลคาตามขนาดของสัญญาซ้ือ
ขายลวงหนา (notional amount) เปนมูลคาที่ใชในการคํานวณ เวนแตในกรณีที่เปนสัญญาออปชัน ใหบริษัทจัดการใชมูลคาตาม
ขนาดของสัญญาซ้ือขายลวงหนา (notional amount) ซึ่งคูณกับคาเดลตาของสัญญาออปชัน  
 

3.13.2.15 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.13.2.2 ขอ 3.13.2.3 ขอ 3.13.2.4 และขอ 3.13.2.5(1) ใหบริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามขอ 3.13.2.16 ดวย  
(1) ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสิน
หรือผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณีก็ได  
(2) ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณ
อัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได  
 

3.13.2.16 การคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.13.2.15 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดังกลาว
ไดทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดชอบของ 
ผูสลักหลัง หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข  
 

3.13.2.17 ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ ในขณะที่ลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุนรวมมีมูลคาไมเกินอัตราสวนการ
ลงทุนที่กําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหงหนี้มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ ให
บริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตใน
กรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร โดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

3.13.2.18 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดใน
ขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว
ตอไปก็ไดบริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสิน
นั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนทราบภายใน 3 
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วันทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดสําเนาไวที่บริษัทจัดการเพ่ือใหสํานักคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได  
 
3.13.2.19 ในกรณีที่การรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังตอไปนี้  
(1) ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศท่ีกําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นได  
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการ 
ผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  
(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบยีน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาวเปนผลใหกองทุนไดมา หรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้น
จนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพ่ือใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการ
ถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว 
ใหบริษัทจดัการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น  
 
3.13.2.20 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดใน
ขางตน หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว
ตอไปก็ได  
 
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพยสินน้ันมี
มูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพ่ือใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได  
 
3.13.2.21 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาใชบังคับกับกองทุนเปดที่ปรากฏเหตุตามขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” 
และบริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปดนั้นตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกกองทุนรวม”  
 
4. การแบงชนิดหนวยลงทุน (Class of Unit) :  
ไมมี  
 
5. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  
5.1. ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก :  
- บริษัทจัดการ 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก :  
5.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซ้ือ  
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ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของ "กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะส้ัน” สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน 
ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และสามารถทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน ในระหวางเวลาเปดทําการ ถึงเวลา 15.30 น. ซึ่งเปนวันทําการ  
 
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือ
หนวยลงทุน และเอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการ
เปดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
ผูจองซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน และ
แบบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซ่ึงจะติดประกาศไวที่บริษัท
จัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว  
 
ในกรณีที่มียอดส่ังซื้อหนวยลงทุนซึ่งเม่ือแปลงเปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ แลวอาจมีผลทําใหเกินวงเงินที่บริษัทจัดการไดรับอนุมัติให
สามารถนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการ
เสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูลงทุนหรือผูซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 
5.2.2. วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุน  
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองส่ังซื้อเปนจํานวนเงินไมนอยกวามูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อที่บริษัทจัดการกําหนด ในราคาหนวยลงทุนที่เสนอ
ขายหนวยละ 10 บาท (สิบบาท) โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน “ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน” และ “คําขอเปด
บัญชีผูถือหนวยลงทุน” (เฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดที่จัดต้ังและจัดการโดยบริษัทจัดการเปนคร้ังแรก) ใหครบถวนถูกตอง
และชัดเจน พรอมชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยเร่ิม
ต้ังแตเวลาเปดทําการถึงเวลา 15.30 น.  
 
5.2.2.2 การส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนและ
สมัครใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสง
คําส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็บไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
ขั้นตอนวิธีการขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
5.2.2.3 การส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
หรือผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
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5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
5.2.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง  
 
5.2.3.2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท  
(3) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน  
(4) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
หรือเอกสารเพ่ิมเติมอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกําหนด โดยเอกสารตางๆ ตองลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง  
 
5.2.4 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
5.2.4.1 บริษัทจดัการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก โดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถ
เรียกเก็บเงินไดในเขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที่รับการส่ังซื้อภายในวันเดียวกับวันที่ส่ังซื้อ
เทานั้น หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมตอไป  
 
ผูถือหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟตจะตองลงวันที่ที่ส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม “บัญชีจอง
ซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระท่ีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต หรือบัญชี
จองซื้อที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือ
บัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซ้ือหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมี
ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชี
จองซื้อหนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ  
 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองย่ืนชําระใหเสร็จส้ินกอนเวลาเคลียร่ิงของธนาคารพาณิชย
ภายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายที่เปดเสนอขายหนวยลงทุน โดยในวันทําการสุดทายของการเปดเสนอขายครั้งแรก บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทานั้น  
 
ในการชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัท
จัดการ เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองชําระดวยเงินจนเต็มคาจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได และผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ไดทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวย
ลงทุนและขอคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
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หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจาก ผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแก ผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ได
เรียกเก็บเงินตามคําส่ังหกับัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต และไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว  
 

ในกรณีที่การชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต ถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น และจะดําเนินการสงเช็คหรือดราฟตนั้นคืนใหกับ ผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
 

5.2.4.2 อินเทอรเน็ต (Internet)  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดย
ไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 

5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ  
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนอาจส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผาน
บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกันตาม
หลักเกณฑ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 

5.2.5 การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามท่ีส่ังซื้อและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ยกเวน
ในกรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อ โดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและไดชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขาย คร้ัง
แรกกอนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดการเสนอขายกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว 
โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปดประกาศแจงใหผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน
หนวยลงทุน  
 

ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวน
จํานวนหนวยลงทุนที่สามารถจัดสรรไดใหแกผูส่ังซ้ือ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา  
 

ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซ้ือหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอม ใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการ เสนอ
ขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
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ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน 
หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุน
แตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อทราบลวงหนา  
 

5.2.6 การคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือไมจัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงิน
คาซ้ือหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแตบางสวนหรือทั้งหมดโดยไมมีดอกเบี้ย เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซื้อ หนวย
ลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามท่ีอยูที่ระบุในคําขอ
เปดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
 

5.2.7 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  
(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเน่ืองจากหลังส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกแลวปรากฏวาโครงการไมสามารถ
ขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวา
หนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือในกรณีที่บริษัทจัดการประสงคจะยุติโครงการ เนื่องจากขายหนวย
ลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย แตมีมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดทั้งหมดตํ่ากวา 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือ
หนวยลงทุนทั้งหมดพรอมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาว (ถามี) เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน ตามท่ีอยูที่ระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน 
ภายใน 1 เดือนนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัท
จัดการไมสามารถคืนเงินและดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาว (ถามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
ชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซ้ือจน
ครบถวน  
 

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประงสงคจะยกเลิกการจัดต้ังกองทุนรวมที่อยูระหวางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดย
บริษัทจัดการอาจยุติการขายหนวยลงทุนได  
 

โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานใหสํานักงานทราบถึงการยุติการขายหนวยลงทุนตามวรรคหน่ึงภายใน 7 วันนับแตวันที่ยุติ
การขายหนวยลงทุนนั้น และใหการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมส้ินสุดลงในวันที่แจงใหสํานักงานทราบ  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนและผลประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ไดรับจากการจําหนายหนวยลงทุน
ใหแกผูซื้อหนวยลงทุนตามสัดสวนของเงินคาซ้ือหนวยลงทุนภายใน 15 วันนับแตวันที่การอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมส้ินสุดลงตาม
วรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถคืนเงินและผลประโยชนภายในกําหนดเวลาดังกลาวไดอันเนื่องจากความผิด
ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเอง ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบ้ียในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่ครบ
กําหนดเวลาน้ันจนถึงวันที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจนครบถวน  
 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
6.1. ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ตามวันและเวลาท่ีกําหนดในขอ 6.2.9 “วันและเวลาทําการขาย
หนวยลงทุน” โดยบริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนภายใน 30 วันหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก หากกรณี
วันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป  
 

6.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการส่ังซื้อ  
ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และเอกสารการจองซ้ือไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ตาม
วันและเวลาท่ีกําหนดในขอ 6.2.9“วันและเวลาทําการขายหนวยลงทุน”  
 

6.2.2 วิธีการเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือ
หนวยลงทุน และเอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการ
เปดบัญชีซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 

ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวย
ลงทุน และแบบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะติดประกาศไว ณ 
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) เพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
กําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

6.2.3 เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
6.2.3.1 กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง  
 

6.2.3.2 กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ  
(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ทั้งนี้ เอกสารตางๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 

6.2.4 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุน  
6.2.4.1 วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผาน บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยกรอกใบคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุนใหครบถวน พรอมทั้งจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อที่บริษัทจัดการกําหนด  
 

ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองสงใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) พรอมทั้งชําระคา
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนเต็มจํานวน  
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6.2.4.2 การส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) กอนเปด
ใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 
6.2.4.3 การส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพท (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทาง
โทรศัพทเคล่ือนที่ หรือการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใด
ในทํานองเดียวกัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ รับซื้อ
คืน (ถามี)  
 

6.2.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
6.2.5.1 บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
ผูส่ังซ้ืออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเปนเช็ค 
ดราฟต ผูส่ังซ้ือตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระท่ีบริษัท
จัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต หรือบัญชีจองซื้อที่บริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุน
ดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซ้ือหนวย
ลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปน
ผลประโยชนของกองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยไมถือวาเปนการ
แกไขเพิ่มเติมโครงการ  
 

ในกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค หรือดราฟต ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวัน
เดียวกันของบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่เช็ค หรือดราฟต ดังกลาวไมสามารถเรียกเก็บเงินไดในวันที่ส่ังซ้ือไมวาดวยเหตุใด บริษัท
จัดการจะถือวาผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการที่สามารถเรียกเก็บเงินได ในราคาขายหนวยลงทุนที่คํานวณ
ได ณ ส้ินวันทําการที่เรียกเก็บเงินได  
 

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจาก ผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแก ผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
ไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นได เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 

6.2.5.2 อินเทอรเน็ต (Internet)  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนอาจส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดย
ไมถือเปนการแกไขโครงการ  



 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม(โครงการ) 
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะส้ัน (KT-ST) 

29 

6.2.5.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนอาจส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทาง
โทรศัพทเคล่ือนที่ หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกําหนด โดยผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนตามวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืน (ถามี) กอนเปดใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 

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

ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวย
ลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น กอนคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ซื้อดวยวิธีอื่นๆ 
สํ าห รับ คํา ส่ั ง ซ้ือหน วยลง ทุนด วยวิ ธี อื่ นๆ  บ ริษัท จัดการจะ จัดสรรหน วยลง ทุนตามหลักการ  “ส่ั ง ซ้ื อก อนไดก อน ”  
 

ในกรณีที่การสั่งซ้ือหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ทั้งนี้ จะใหสิทธิแกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน
ดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินอื่นกอนคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ซื้อดวยวิธีอื่น ในกรณีที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ส่ังซื้อพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนแตละรายส่ังซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจาํเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน 
หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแต
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 

6.2.7 การคืนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนและจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อรวมกันเกินจํานวนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการส่ังซื้อกอนไดกอน และหากมีการส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอม
กัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ส่ังซื้อ
พรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแตละรายส่ังซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่
จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และบริษัทจัดการจะคืนเงิน คาส่ังซื้อ
หนวยลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ ผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันที่ส่ังซื้อหนวยลงทุน  
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6.2.8 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  
ในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดต้ังโดยบริษัทจัดการเพื่อ
ส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไมได  
 
การส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนครบถวนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว 
เพื่อใหบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุน และผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีดังตอไปนี้  
ก) คําส่ังซ้ือที่จะมีผลใหผูลงทุนรายใดถือหนวยลงทุนมากกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
ข) คําส่ังซ้ือหนวยลงทุนของผูลงทุน ที่จะมีผลใหบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวน
หนวยลงทุน เวนแตในกรณีที่เปนบุคคลหรือนิติบุคลที่ไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ค) บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังซื้อหนวยลงทุนในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวย
ลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  
 
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว  
 
6.2.9 วันและเวลาทําการขายหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขาย คร้ัง
แรก โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทาํการส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทํา
การ ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น.  
 
เงื่อนไขอื่นๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปล่ียนแปลง วัน เวลา และวิธีการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในกรณีที่วันทํา
การซื้อหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว ตรงกับวันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีอํานาจตามกฎหมายมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ซึ่งอาจเปน
วันที่บริษัทจัดการเปดทําการแตมีคําส่ังใหเปนวันหยุดการซ้ือขายหนวยลงทุน) บริษัทจัดการจะเล่ือนการซื้อหรือขายคืนหรือ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปเปนวันทําการถัดไป  
 
7. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
7.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
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7.2. รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  
 
7.3. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  
บริษัทจัดการจะทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก ตามรายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่ระบุไวในขอ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน ตามราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืน ซึ่งคํานวณตามหัวขอ 
“วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง”  
 
7.4.1 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหนวยลงทุนได ดังนี้  
(1) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ตาม
รายละเอียดวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ระบุไวในขอ 7.5 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน โดยกรอกใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ระบุ
รายละเอียดใหครบถวนและย่ืนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ต้ังแตเวลาเปดทําการ จนถึงเวลา 15.30 
น.  
 

บริษัทถือวาคําส่ังขายคืนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําส่ังขายคืนสําหรับวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนคร้ังถัดไป  
 

ทั้งนี้ ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนเปนมูลคาต้ังแต 10 ลานบาทขึ้นไป  
 
(2) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปด
ใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 

(3) การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผานบริการทาง
โทรศัพทเคล่ือนที่ หรือผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงให ผู
ถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี)  
 

7.4.2 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
การส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดรับคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนและไดทํารายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว  
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ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือ
เปนกรณีที่บริษัทจัดการอยูในระหวางการดําเนินการตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวย
ลงทุน"  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่อาจจะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืน
หนวยลงทุนของกองทุนนี้เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ  
 
อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังขายคืนหนวยลงทุน
ดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทําใหไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังขายคืนได  
 
7.4.3 การจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน  
การจัดสรรการรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “ส่ังขายคืนกอนไดกอน” ในกรณีที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุนพรอมกันและมี
เงินสดไมเพียงพอตอการจัดสรรใหทุกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะน้ันใหผูส่ังขายคืน
หนวยลงทุนพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุน หรือจํานวนเงินที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนแตละรายส่ังขายคืนมานั้น ยกเวน
ในกรณีตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือ "การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืน
หนวยลงทุน โดยคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันที่บริษัทจัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 
ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนเปนจํานวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที่ส่ังขายคืนโดย คูณจํานวนหนวยลงทุนดวยราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนนั้น  
 
ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนดวย ราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนที่คํานวณได ณ วันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ จํานวนหนวยลงทุนที่คํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง โดย
ตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 
การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนมีจํานวนหนวย
ลงทุนตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืน  
 
ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูตามทะเบียน ผู
ถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูตามทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุน  
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ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดนั้นดวยวิธีการ
เดียวกับหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนและทําใหเกิดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนท้ังหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลง
มูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
เพื่อใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ติดประกาศใหผูลงทุนทราบ  
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนตามการส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่สมบูรณ ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขขางตนเทาที่
บริษัทจัดการสามารถรับซื้อคืนไดจากจํานวนเงินสดของกองทุน  
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จํานวนน้ัน  
 
7.4.4 การชาํระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน ในการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงิน
คารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน  
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  ทุกวันทําการ  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  

บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอขาย
คร้ังแรก หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการส่ังขายคืนหนวยลงทุน
ไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทุกวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ 
จนถึงเวลา 15.30 น.  
 
7.7. การขายคืนหนวยลงทุน : ผูถือหนวยลงทุน ไมตองแจงลวงหนา  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : - 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 

8. การสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  
8.1. ชองทางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 
 



 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม(โครงการ) 
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะส้ัน (KT-ST) 

34 

8.2. รายละเอียดการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเพิ่มเติม :  
การสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
รวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะดําเนินการนํา
เงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามราคารับซ้ือคืน จากกองทุนตนทางซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชําระคา
ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้ อ คืน  (ถ า มี )  จะส งมอบหลักฐานการ รับ คํา ส่ั ง สับ เป ล่ียนหน วยลงทุน ให แก ผู ถื อหน วยลง ทุนไว เป นห ลักฐาน  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการสับเปล่ียนหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอ
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือ ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะปดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน  
 
บริษัทจัดการจะเปดบริการการสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการ
เปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหเทานั้น  
 
8.2.1 วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
8.2.1.1 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี)  
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้  
1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
ภายในวันและเวลาท่ีระบุในขอ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
2) ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน 
โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง และชื่อกองทุนปลายทางท่ีตองการสับเปล่ียนหนวยลงทุน รวมทั้งจํานวนเงิน หรือจํานวนหนวยลงทุนที่จะ
ออกจากกองทุนตนทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด และย่ืนคําส่ังตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการสับเปล่ียนใหแก ผูถือ
หนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน  
3) ในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนกองทุนนี้ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่า
ของการส่ังขายคืนที่กําหนดไวในโครงการจัดการ  
4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่
ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น  
5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวย
ลงทุนมีไมเพียงพอที่จะนําไปซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าที่ระบุไวในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการ
จะไมนําเงินไปซ้ือหนวยลงทุนตามท่ีระบุไว แตะจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ผูถือหนวย
ลงทุนไดระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคา
หนวยลงทุน  
6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขาจากกองทุนอื่นมายังกองทุนน้ี และจํานวนเงินที่ไดไมเพียงพอที่ จะ
นําไปซ้ือหนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมนําเงินดังกลาวมาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไวในคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุน  
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7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถา
มี) และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ยังไมสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได 
เนื่องจากอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 19 “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุน” และขอ 20. “การขายหรือหยุดรับซ้ือคืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือวาคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว
เปนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของวันแรกที่จะเปดทําการสับเปล่ียนคร้ังตอไป  
8) เม่ือผูถือหนวยลงทุนที่ส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนไมได หากรายการดังกลาวนั้น บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือ รับซื้ อ คืนหนวยลงทุน  (ถา มี )  ไดทํารายการจนเสร็จ ส้ินสมบรูณแลว  ไมว ากรณีใดๆ  ทั้ ง ส้ิน  
 
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใตวิธีการท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไมตอง
แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 
8.2.1.2 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) กอนเปด
ใหบริการ โดยไมถือเปนการแกไขโครงการ  
 
8.2.1.3 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานการบริการธรุกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
หรือผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผู
ถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถา
มี)  
 
8.2.2. ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนดังตอไปนี้เปนเกณฑในการกําหนดราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปล่ียน
หนวยลงทุน โดยแบงประเภท ดังนี้  
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ตารางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (1)  
กองทุนตนทาง (Switching out) กองทุนปลายทาง (Switching in) วันชําระเงิน

 
ประเภทกองทนุ ราคาสับเปล่ียนออก ประเภทกองทนุ ราคาสับเปล่ียนเขา 

กองทุนตลาดเงิน/ 
กอง KT-ST 

T กองทุนทุกประเภท T T+1 

กองทุนตราสารหน้ี   

T 

กองทุนตลาดเงิน/ 
กอง KT-ST 

T+1   

T+2 กองทุนตราสารหน้ี T 

กองทุนผสม+ตราสารทุน 

กองทุนผสม+ตราสารทุน   

T 

กองทุนตลาดเงิน/ 
กอง KT-ST 

T+2   

T+3(2) กองทุนตราสารหน้ี T+1 

กองทุนผสม+ตราสารทุน T 

 
หมายเหตุ : (1) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีกองทุนประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากกองทุนขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เพิ่มเติมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนประเภทใหมนั้น โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
                  (2) วันที่ชําระเงินระหวางกองทุนตนทางและกองทุนปลายทาง  
                  (3) บริษัทขอสวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงตารางการสับเปล่ียนดังกลาว ในกรณีที่เกิดเหตุการณใดๆ ที่สงผลกระทบตอ
ระยะเวลาการชําระเงินหรือรับชําระเงินคาซ้ือขายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศ ซึ่งมีผลตอการสับเปล่ียนหนวยลงทุน โดย
ถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 
8.2.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะเปดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปดการเสนอ
ขายคร้ังแรก หากกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ จนถึงเวลา 15.30 
น.  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือวาคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับ
วันทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนคร้ังถัดไป  
 
9. การชําระคารับซื้อคืน สับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรพัยสินอ่ืนแทนเงิน :  
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงินและจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
แทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 
และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริงและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนทกุราย และบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน  
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10. การเล่ือนกาํหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  
10.1 บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน ที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไดในกรณี ดังตอไปนี้  
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีที่เขาเหตุดังตอไปนี้ โดยไดรับความ
เห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จายโอน หลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยู
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบวา ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ดังกลาวไมถูกตองตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา  
 

10.2 การเล่ือนการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 10.1 (1) หรือ (2) ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้  
(1) เล่ือนกําหนดการชําระคาขายคืนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับ
การผอนผันจากสํานักงาน  
(2) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระคาขายคืนหนวยลงทุน ตลอดจน
เปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบเร่ืองดังกลาวดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
(3) แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน พรอมทั้งจัดสงรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการ
ไดรับความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 10.1 (1) หรือการรับรองขอมูลของผูดูแลผลประโยชนตามขอ 10.1 (2) ตอ
สํานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการแทนก็ได  
(4) ในระหวางการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน หากมีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงเวลาดังกลาว 
ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูรวมคาหนวยลงทุนตามลําดับวันที่
สงคําส่ังขายคืนกอนหลัง  
 

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

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวาเปนกรณีดังตอไปนี้ โดยไดรับความเห็นชอบของ
ผูดูแลผลประโยชนแลว  
(ก) มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
(ข) ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
ทั้งนี้ การไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังที่รับไวแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ใหกระทําไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตจะไดรับการผอนผันจากสํานักงาน  
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(3) กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศ และมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบตอ
กองทุนรวมอยางมีนัยสําคัญ  
(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพยที่กองทุนรวมลงทุนไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแหงนั้นเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที่ทําใหกองทุนรวมไมไดรับชําระเงินจากหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนไวตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกลาวอยูเหนือ
การควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดูแลผลประโยชนเห็นชอบดวยแลว  
 

(4) เปนการไมขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่รับไวแลว หรือเปนการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน แกผูลงทุนเฉพาะราย 
เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงดังตอไปนี้  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยวาผูลงทุนรายน้ันๆ มีสวนเก่ียวของกับการกระทําดังตอไปนี้  
1. การกระทําที่เปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมวาจะ
เปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายตางประเทศ  
2. การใหการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ  
3. การกระทําที่เปนการปฏิบัติตามคําส่ังเก่ียวกับการยึดหรืออายัดทรัพยสิน โดยบุคคลผูมีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดในสาระสําคัญ  
 

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

2. เม่ือปรากฎเหตุตามขอ 1. (1) (2) (3) หรือ (4) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียน
หนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังตอไปนี้  
(1) แจงผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทนุไวแลวใหทราบถึงการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไม
รับสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยพลัน และหากเปนเหตุตามขอ 1.(1) (2) หรือ (3) ใหเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไป
ใหทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลันดวย  
(2) รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุน หรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน  
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามขอ 1.(1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทําการ ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังตอไปนี้ กอนการ
เปดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
(ก) รายงานการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปด ณ 
วันทําการสุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุน  
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(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการเปดขาย รับซ้ือคืน หรือ
สับเปล่ียนหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือหนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน 
หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 
ในกรณีที่บริษทัจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสิน
สุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนก็ได  
 
3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคํา
ส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง โดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไม
ถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวย
ลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจงผู
ถือหนวยลงทุนที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไวแลวใหทราบถึงการหยุดขายหนวยลงทุน ตลอดจนเปดเผยตอผูถือ
หนวยลงทุนรายอื่นและผูลงทุนทั่วไปใหทราบถึงการหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
 
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคําส่ังซื้อ หรือคําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึ่งไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน  
 
13. เงือนไขและขอจํากัดในการจัดสรรและการโอนหนวยลงทุน : - 
 

14. การจายเงนิปนผล :  
14.1. นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย  
14.2. หลักเกณฑการจายเงินปนผล : - 
14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และขอจํากัดในการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : - 
 

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

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแลวไมเกินรอยละ 1.00 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม
นายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ 
คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอ
มติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็
ตาม ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจายที่เรียกเก็บจริงไดในหนังสือช้ีชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบญัชี เพื่อแสดงรายละเอียด
ขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชีที่ผานมา  
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15.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
15.2.1. คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ไมเกินรอยละ 0.40 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแล
ผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ  
 
15.2.2. คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
• ในอัตราไมเกินรอยละ 0.07 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ 
คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับ
คาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ  
• คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชนนี้ยังไมรวมคาใชจายในการรับฝากทรัพยสินในตางประเทศที่คิดไมเกินรอยละ 0.05 ของมูลคา
ทรัพยสินเฉพาะท่ีลงทุนในตางประเทศ  
 
15.2.3. คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุนรายป :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ไมเกินรอยละ 0.12 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแล
ผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาว
ขางตน ณ วันที่คํานวณ  
 
15.2.4. คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไมมี 
 
15.2.5. คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : ไมมี 
 
15.2.6. คาธรรมเนียมอื่น ๆ :  
รายละเอียด/จาํนวน/อัตรา :  
(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายคร้ังแรกจะจายตามจํานวนท่ีจายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของ
กองทุนเฉล่ียเทากันทุกวัน เปนเวลา 5 ป ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ  
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของในการจัดต้ังกองทุน คาจดทะเบียนทรัพยสินเปนกองทุนรวม และคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
 
(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก  
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(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด 
การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม  
(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน บัตร
กองทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารที่เก่ียวของ คาจัดทําจัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอก
กลาวรายงานตางๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารที่เก่ียวกับการแกไขเปล่ียนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การจัด
ประชุมผู ถือหนวยลงทุน  การขอมติผู ถือหนวยลงทุน  คาใชจายตางๆ  ที่ เ กิดขึ้นจากการปฏิบั ติตามกฎหมาย  ก .ล .ต .  
(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ  
(ช) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  
(ซ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดาน
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน  
(ฌ) คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือ
คาธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตาม
ตราสารแหงหนี้ คาใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว  
(ญ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
(ฎ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียา
กรสําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการส่ือสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทางไปรษณีย  
(ฏ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน  
(ฐ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดของกองทุนรวม  
(ฑ) คาธรรมเนียมตอรายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบ-สงมอบหลักทรัพยในการลงทุนในตางประเทศ (Transaction Fee)  
(ฒ) คาใชจายตางๆ ที่เก่ียวของกับการติดตอประสานงานกับบุคคลท่ีเก่ียวของในตางประเทศ (ถามี) เก่ียวกับการดําเนินงานตางๆ 
ของกองทุน เชน คาโทรศัพททางไกล คาโทรสารทางไกล คาเดินทาง คาที่พัก คาเบี้ยเล้ียง คาประกันการเดินทาง เปนตน ตามที่จาย
จริง  
(ณ) คาใชจายทางดานภาษีที่เกิดจากการลงทุนในตางประเทศ เชน คาภาษีหัก ณ ที่จาย หรือภาษีอื่นใดที่เก่ียวของทั้งในประเทศไทย
และตางประเทศ (ถามี) ตามที่จายจริง  
(ด) คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผานระบบ Euroclear, Cedel รวมทั้ง
ระบบอื่นใดเพื่อประโยชนของกองทุน ตามที่จายจริง  
(ต) คาธรรมเนียมและ/หรือคาใชจายตางๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพยของกองทุนของธนาคารท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ เชน คาธรรมเนียมตางๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาสมุดเช็ค เปน
ตน ตามที่จายจริง  
(ถ) คาใชจายและ/หรือคาธรรมเนียมตางๆ ที่เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย การลงทุนในหลักทรัพย เชน คานายหนาซ้ือขาย
หลักทรัพย คาประกันความเส่ียงอันเน่ืองจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน และ/หรืออัตราดอกเบี้ย เปนตน ตามที่จายจริง  
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(ท) คาใชจายท่ีเกิดจากการชําระราคาหลักทรัพยลวงหนาของผูรับฝากทรัพยสินในตางประเทศสําหรับกรณีการลงทุนในตางประเทศ 
(ถามี) ตามที่จายจริง  
(ธ) คาใชจายที่เกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถามี) ตามที่จายจริง  
 
การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย  
 
(3) คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย ไดแก  
(ก) คาอากรแสตมป  
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซ้ือขายหลักทรัพย  
(ค) คาใชจายอื่นๆ (ถามี)  
 
(4) คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการจัดการกองทุนซึ่งมิไดระบุไวในขอ 23.2 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวน
เงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนโดยบริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนที่เกินกวาอัตราที่กําหนดในกรณีที่มีคาใชจายตามขอ (4) บริษัทจัดการจะเปดเผย
แยกเปนรายการอยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทจัดการจัดทําเม่ือ
ส้ินรอบระยะเวลาบัญชีแตละป  
 
คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทุนของกองทุนซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําป  
 
ทั้ งนี้  คาธรรมเนียมและคาใชจ าย ท้ังหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษี มูลคา เพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน  
อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 
15.3. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  
 
15.3.1. คาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (Front-end Fee) : ไมมี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
 
15.3.2. คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (Back-end Fee) : ไมมี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
 
15.3.3. คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (Switching Fee) : ไมมี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
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15.3.4. คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ตามที่นายทะเบียนกําหนด  
 
15.3.5. คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ตามที่นายทะเบียนกําหนด  
 
15.3.6. คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
 
15.3.7. คาธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
- คาธรรมเนียมการทํารายการซ้ือขายหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
- คาธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุน หรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
- คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพื่อซ้ือหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย
กําหนด  
 
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุน
เปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการโอน
หนวยลงทุน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด  
 
15.4. วิธีการคํานวณและตัดจายคาธรรมเนียม :  
* บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันที่
คํานวณน้ันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่น
ใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือน  
 

** คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น  
 

*** คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย  
 

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง  
ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
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15.5. การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ตามขอ 15.5.1 และขอ 15.5.2 โดยไมถือวาเปนการแกไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้  
15.5.1 กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของ
กองทุนรวมเพ่ิมเติมในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปมิได เวนแตในกรณีที่ไดรับ
มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 60 วัน ตามวิธีการดังตอไปนี้กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว  
(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ  
(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปน
สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน  
 
15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย  
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุน  
ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงตามขอ 15.5.1 และขอ 15.5.2 ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย  
 
15.5.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหนวยงานที่เก่ียวของมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ
ในการคิดคาธรรมเนียม หรือคาใชจายของกองทุนรวมตามที่ระบุในขอ 15.5.1 และ 15.5.2 เปนอยางอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหลักเกณฑที่บังคับใชใหมโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว  
 

15.6. หมายเหตุ : - 
 
16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวย
ลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  
 
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยหรือตราสารท่ีเสนอขายในตางประเทศ บริษัทจัดการจะใชหลักการ
ตามที่ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่หลักการ
ดังกลาวไมครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจัดการจะใชหลักปฏิบัติอันเปนที่ยอมรับเปนสากล โดยไดรับความ
เหน็ชอบจากผูดูแลผลประโยชน  
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้  
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ  



 

หนังสือช้ีชวนสวนขอมูลกองทุนรวม(โครงการ) 
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะส้ัน (KT-ST) 

45 

(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหใชมูลคาหนวยลงทุน
ของส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาดังกลาว  
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปนี้  
(ก) วันทําการกอนวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด  
(ข) วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป  
(ค) วันทําการสุดทายของแตละเดือน โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกําหนดวันทําการซ้ือ
ขายหนวยลงทุนแตละคร้ังหางกันยาวกวาหนึ่งเดือน  
(ง) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป  
(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวัน
ทําการถัดไป  
 

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

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงชองทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ เชน ประกาศทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน  
 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อส้ินวันทําการท่ีคํานวณน้ัน  
 

มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน  
 

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

3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  
(3.1) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลคา
หนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 ขึ้น สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการ
คํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
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(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง และ
ประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามที่คํานวณไดใน (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจะใชผลลัพธ
เปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
ในกรณทีี่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของ
กองทุนเปด  
 
4. ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2. เม่ือมีเหตุการณดังตอไปนี้  
(1) เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับ
ยกเวนในชวงระยะเวลาดังกลาว  
(2) เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนต้ังแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว  
 
16.3. แหลงขอมูลการเปดเผยมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการจะประกาศทางหนังสือพิมพเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมสามารถประกาศทางหนังสือพิมพได บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางชองทางอื่นที่
เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซตของบริษัท 
 
16.4. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
1.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหน่ึงสตางค หรือตางจากราคาหนวยลงทุนที่
ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแล
ผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงาน
ดังกลาวไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมี
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้  
(1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  
(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย
ภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขาย
หลักทรัพยไมถูกตอง  
 

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการคํานวณราคาหนวยลงทุนคร้ัง
ตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันที่บริษัทจัดการ
พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย  
 
2.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 
0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังนับแตวันที่พบราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง
จนถึงวันที่ราคาหนวยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่
ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราสวนต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
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(1) จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวันทําการถัดจากวันที่พบวาราคาหนวย
ลงทุนนั้นไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหนวยลงทุนเสร็จส้ิน 
เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน 
ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้  
(ก) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง  
(ข) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
(ค) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
 

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

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถุกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
 
(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมที่มีการแกไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปที่มีการแกไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย
หนึ่งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  
 
(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและแจงเปนหนังสือใหผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่ไดซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนในชวง
ระยะเวลาท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว  
 
(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาว พรอมทั้งสําเนารายงานการแกไข
ราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาน้ัน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจ
ควบคุมไดแทน  
 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้  
(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตํ่ากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตาง
ของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
 

หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการ
ที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
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(ข) กรณีที่เปนการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคา
เทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวน
ตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัท
จัดการจะจายเ งินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา  เพื่อชดเชยราคาใหแก ผูขายคืนหนวยลงทุน  
 
(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้  
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวน
ตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน  
(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด 
บริษัทจัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้น
และจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแต
การที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทาย
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท 
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีมีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปน
ผูถือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลใน
รายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจ
จายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได  
 
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการประกาศการแกไขราคา
ตามขอ 2 (3) ในหนังสือพิมพ คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปน
ตน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  
 
17. ช่ือผูเกี่ยวของ :  
 
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 
17.2. ชื่อผูดูแลผลประโยชน :  
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  
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17.3. ชื่อผูประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
ไมมี 
 

17.4. ชื่อของผูรับมอบหมายงานดานการจัดการลงทุน (Outsource) :  
ชื่อ : ไมมี 
 

สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ : ไมมี 
 

17.5. ที่ปรึกษา : ไมมี 
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :  
ชื่อ : ไมมี 
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน : ไมมี 
 
17.6. ผูสอบบัญชี :  
ชื่อ : นาย พิชัย ดัชณาภิรมย  
ชื่อ : นาย พจน อัศวสันติชัย  
ชื่อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง  
ชื่อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ  
ชื่อ : นางสาว สุลลิต อาดสวาง 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูสอบบัญชี) :  
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแตงต้ังคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมมี 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  
18.1. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี : วันที่ 31  เดือน สิงหาคม  
18.2. วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันที่ 31 สิงหาคม 2555  
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 
 
19. การขอมติของผูถือหนวยลงทุน และวิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  
19.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่ง
คิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
 
ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวน
หนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข  
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อยางไรก็ดี ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ55 
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน หากปรากฏ
วามติของผูถือหนวยลงทุนเม่ือคํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละ55 ของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชน
รับรองผลการนับมตินั้น  
 
ทั้งนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนตามขางตน หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะ
ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือวันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี  
 
19.2 ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัด
ในการนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ตามแนวทางท่ีสํานักงานกําหนดได 
 
19.3 การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการท่ีมีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบ
การแกไขเพิ่มเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยการย่ืนคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของ
โครงการที่แกไขเพิ่มเติมแลวและคํารับรองของผูดูแลผลประโยชน  
 
เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานท่ีครบถวนถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได  
 
19.4 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
แลว โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
 
หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกลาว ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการเปนไปตามที่กําหนดไวในมาตรา 129 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
 
20. ขอกําหนดอ่ืน ๆ :  
20.1 การดํารงความเพียงพอของเงนิกองทุน  
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
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เปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของ
ผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุ
จําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะ
คํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการ
จะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป  
 
20.2 การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (soft commission)  
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวใน
การจัดการกองทุนได แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
(1) ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปน
กองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ  
(2) ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลน้ันบอยครั้งเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุนไดรับประโยชน
จากบุคคลดังกลาว (churning)  
 
ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทตองกระทําดวยความ
เปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย  
 
20.3 การถือหนวยลงทุนเกินหนึ่งในสาม  
ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวน
ที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวย
ลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุน
ชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดนั้น 
บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มจํานวนท่ีถืออยู 
 
20.4 ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน  
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม 
 
20.5 การกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  
บริษัทจัดการอาจกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนได โดยจะเปนไปตามหลักเกณฑเงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด ดังตอไปนี้  
(1) กูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนไดเฉพาะเพื่อบริหารสภาพคลองของกองทุน  
(2) เงินที่ไดจากการกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตองนํามาชําระใหแกผูถือหนวยลงทุนเปนคาขายคืนหนวย
ลงทุน  
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(3) จํานวนเงินกูยืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ตองไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน เวนแตใน
กรณีจําเปนและสมควรเพื่อคุมครองประโยชนผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและ
ตลาดทุนในวงกวาง สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจผอนผันอัตราดังกลาวได แตตองไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน  
(4) คูสัญญาในการกูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตองเปนผูลงทุนสถาบัน และไมเปนผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่คูสัญญาเปนกองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนสวนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะตองไมอยูภายใตการ
จัดการของบริษัทจัดการเอง  
(5) จัดทํารายงานพรอมระบุสาเหตุของการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และสงใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําสัญญากูยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  
 

ในการกูยืมเงินเงินดังกลาว บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเช่ือไวลวงหนา (credit line) โดยการกูยืมเงินแตละคร้ังตองมี
ระยะเวลาตามสัญญากูยืมเงินแตละสัญญาไมเกิน 90 วัน  
 

นอกจากนี้การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนเปดดังกลาว จะใชสัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดย ศูนยซื้อ
ขายตราสารหน้ีไทย หรือบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด แลวแตกรณี หรือใชสัญญามาตรฐานตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และตองมีอายุสัญญาไมเกิน 90 วัน  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทําและจัดสงรายงานการกูยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

20.6 ตัวช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนรวมนี้ คํานวณจากดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return) 
(ZRR) Index ที่มีอายุ 6 เดือน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (80%) และอัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 
เดือน (20%)  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานดังกลาวได ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควรภายใต
เงื่อนไขและขอกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดําเนินงานของกองทุน  
 

20.7 ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายท่ีเรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา 
FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษี
ใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถ่ินที่
อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะท่ีคลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ”) 
 

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รวมถึงหนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 
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ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 
(1)  ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมใน
ทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย 
ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจายดังกลาวกอนชําระใหกับ
กองทุนรวมที่เปน NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการ
ขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงิน
หรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได 
และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุน
การขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป  

 

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของ  และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑ
ของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน 
ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
(1)  รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศท่ี

เก่ียวของกําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน)ที่มีอยู
ในบัญชีท้ังหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของ
กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 

(2)  รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรม
ของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเม่ือขอมูลที่เคยใหไวมีการเปล่ียนแปลง เปนตน 
รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบัน
การเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 

(3)  ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
 

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน
ปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการ
ดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   
(1)  ไมรับคําส่ังซ้ือ/ สับเปล่ียน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
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(2)  ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(3)  ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนราย

นั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศ
ไทย 

(4)  ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น 
 หากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 

  
การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อหลีกเล่ียงมิ
ใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของอันจะทําให
กองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการ
เฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ
กําหนด) เทานั้น  
 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัท
จัดการ (รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไป
ยังหนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
 
21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติใหจัดตั้งกองทุนรวมเปนการ
ทั่วไป :  
มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑเก่ียวกับการอนุมัติใหจัดต้ังกองทุนรวมเปนการท่ัวไป และการฝา
ฝนหรือการไมปฏิบัติตามนั้นกอใหเกิดความเสียหายแกผูลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายใหแก ผูลงทุนโดยไม
ชักชา ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันได บริษัทจัดการยินยอมใหนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ  
 
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุน
รวม และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย
ดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอกําหนดในโครงการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังดังกลาว หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมไดดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําส่ังนั้น ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติให
เปนไปตามโครงการแลว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูดูแล
ผลประโยชนมีอํานาจลงนามในขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในขอผูกพันของ
ผูดูแลผลประโยชนที่ไดรับการแตงต้ังโดยชอบ ใหถือวาผูกพันผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง 
 
การที่ผูถือหนวยลงทุนไดแสดงความประสงคในการซื้อหรือลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม
วาในทอดใด ๆ ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวยอมรับที่จะผูกพันตามขอกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและขอผูกพัน
ระหวางผูถือหนวยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 
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โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผานการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผานการแกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่แนบทายขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเปนสวน
หนึ่งของขอผูกพนัระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  
 


