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คําจํากัดความ  / คํานิยาม : 
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 
กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ  หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพ่ือการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 
ผู้ถือหน่วยลงทุน หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
 
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีบริษัทจัดการมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนแล้วแต่กรณี 
 
ท่ีปรึกษาการลงทุน หมายถึง ท่ีปรึกษาการลงทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งต้ัง  
 
ท่ีปรึกษากองทุน หมายถึง ท่ีปรึกษากองทุนท่ีบริษัทจัดการแต่งต้ัง  
 
วงเงินลงทุน หมายถึง วงเงินลงทุนท่ีได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ  
 
วงเงินลงทุนคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามท่ีบริษัทจัดการได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุน
ต่างประเทศ  
 
วงเงินลงทุนเพ่ิมเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ท่ีอาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนในต่างประเทศ
เพ่ิมเติมจากวงเงินลงทุนท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม  
 
วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกําหนด  
 



 

 
 

P a g e  2 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
Krung Thai Smart Equity RMFKTEF-RMF 

วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน หมายถึง วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดเพิ่มเติม  
 
คําเสนอซ้ือ หมายถึง คําเสนอซ้ือหลักทรัพย์ของกิจการเป็นการท่ัวไปท่ีผู้ทําคําเสนอซ้ือต้องปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพ่ือครอบงํากจิการ   
 
แก้ไขราคาย้อนหลัง หมายถึง แก้ไขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลังต้ังแต่วันท่ีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงปัจจุบัน  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีมีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง หรือการ
จ่ายเงินซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทุน  

 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน 
จํากัด  
 
สถาบันการเงินตามกฏหมายไทย หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือทําการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทท่ีเกี่ยวกับการจัดการลงทุน  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุน เม่ือ
สิ้นวันท่ีคํานวณนั้น โดยคํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
 
ราคาเสนอขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกซ่ึงเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้า
มี)  

 
ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซ่ึง
เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 
กฎหมายภาษีอากร หมายถึง ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และคําสั่งต่าง ๆ ท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
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คําอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพ่ือประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ท่ี ปรากฏในหัวข้อ
ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ เว้นแต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมคําอธิบายศัพท์นี้เป็นอย่างอื่น 
 

คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์ 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีกําหนดให้จัดทํางบ
การเงินรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศต่าง ๆ ซ่ึงได้แก่ 

1. กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างประเทศท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานตาม 
1. ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าวจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรม
ในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“การลดความเสี่ยง” การลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ท่ีมี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้ 

1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate) 

2. มีผลให้ความเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสี่ยงท่ัวไปและความเสี่ยงเฉพาะของ 
ทรัพย์สินท่ีต้องการลดความเสี่ยง 

4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า ทรัพย์สินดังนี้ 
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คําศัพท์ คําอธิบายศัพท์ 
เงินฝาก” 1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลักษณะทํานอง

เดียวกับเงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน  

“ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้  

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังนี้ 

1. ต๋ัวเงินคลัง  
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.  

3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุ้นกู้ ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟ้ืนฟูเป็นผู้มีภาระ
ผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง 
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออก
หรือผู้ค้ําประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของประเทศนั้น 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์ 

“บลจ.” บล. ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ท่ีได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทําการซ้ือขายได้ใน SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมท่ีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ท้ังนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตาม
สัดส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมท่ีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด ท้ังนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตาม
สัดส่วนการถือหุ้นท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์” ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซ่ึงกําหนดให้เป็นหลกัทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดประเภท
หลักทรัพย์เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) 

“ผู้มีภาระผูกพัน” ผู้ท่ีมีภาระผูกพันในการชําระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับ
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อาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ําประกัน แล้วแต่กรณี 

“ศูนย์ซ้ือขาย derivatives” ศูนย์ซ้ือขายดังนี้ 

1. ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

2. ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ซ่ึงจัดต้ังข้ึนและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและ
ได้รับการยอมรับจากสํานักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

1. กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานต่างประเทศท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานตาม 1. 
ท้ังนี้ ไม่ว่าจะจัดต้ังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือ
ธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุ้นกู้ระยะสั้น” หุ้นกู้ท่ีมีกําหนดเวลาชําระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันท่ีออกหุ้นกู้ 

“B/E” ต๋ัวแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้วัดของกองทุน ซ่ึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 

“CIS operator” บุคคลดังนี ้

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
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2. ผู้ทําหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
สํานักงาน เว้นแต่ท่ีกําหนดไว้เป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทน. 87/2558 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเส่ียงด้านเครดิตของทรัพย์สินท่ีได้รับการ
ประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซ่ึงมีภาระผูกพันท่ีจะต้องชําระเงินให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเม่ือเกิดเหตุการณ์
ท่ีมีผลต่อการชําระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินท่ีได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับ
ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี้ตามท่ีระบุในข้อตกลงของตราสารหรือ
สัญญา 

“credit rating” อันดับความน่าเชื่อถือท่ีจัดทําโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถในการชําระหนี้ตาม
ตราสารหรือสัญญา 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของ
ตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on  
organized exchange” 

derivatives ท่ีซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใช้ในการคํานวณมูลค่าของ
หลักทรัพย์หรือตราสารนั้น 

“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 

“FX” อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซ่ึงได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทท่ี
อยู่ในกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน 
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“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอาวัล ผู้สลักหลัง หรือผู้ค้ํา
ประกัน 

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับท่ีสามารถลงทุนได้  

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการท่ัวไปในครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สญัญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับท่ีใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตรา
สารหรือสัญญาท่ีให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงใน
ทรัพย์สินนั้น 

“notional amount” มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives 

“obligation”  ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินท่ีข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation 
category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาท่ีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนย์ซ้ือขาย derivatives  

“P/N” ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซ่ึงได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน 

“regulated market” ศูนย์กลางท่ีจัดชอ่งทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพ่ือให้เกิดการเจรจาต่อรองซ้ือขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้
การกํากับดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์ 
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“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and 
Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศท่ีผู้ออกตราสารมีถ่ินท่ีอยู่ ซ่ึงเป็นการประเมิน
ความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ของรัฐบาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ 
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 
 
 
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม:                                               
1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krung Thai Smart Equity RMF 
1.3. ชื่อย่อ : KTEF-RMF 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด 
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายคร้ัง 
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : ไม่กําหนด 
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน 
1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกําหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : - 
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1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) : 
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนท่ัวไป 
1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย 
 
 2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าท่ีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย : 
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,000,000,000.00 บาท 
 
2.2. เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : 
(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได้ ไม่เกินร้อยละ 15 
ของจํานวนเงินทุนของโครงการ ท้ังนี้ หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการ แต่ไม่เต็มจํานวนท่ีเพ่ิมอีกร้อยละ 
15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ (greenshoe) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และดําเนินการจด
ทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบกําหนดสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า 
(2) บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนโครงการโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพ่ิมเติมโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
2.3. มูลค่าท่ีตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท 
 
2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 100,000,000 หน่วย 
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มูลค่าข้ันตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก : 500.00 บาท 
 
2.7. มูลค่าข้ันตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป : 500.00 บาท 
 
2.8. มูลค่าข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน : 500.00 บาท 
 
2.9. จํานวนหน่วยลงทุนข้ันต่าของการสั่งขายคืน : 50 หน่วย 
 
2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า : ไม่กําหนด 
 
2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลอืในบัญชีข้ันตํ่า : ไม่กําหนด 
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับลด ยกเว้นหรือเปล่ียนแปลงจํานวนหรือมูลค่าข้ันตํ่าข้างต้นตามข้อ 2.6 – 2.11 (ถ้ามี) ในอนาคต โดยไม่ถือ
เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนวันดําเนินการดังกล่าว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนทุกแห่ง และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนใน
ต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดย
วิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  
เพ่ือส่งเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารแห่งทุน หลักทรัพย์และตราสารทางการเงิน ตลอดจนเคร่ืองมือทางการเงินต่างๆ ท่ีได้กําหนดไว้ในโครงการท่ีบริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นตราสารท่ีมีคุณภาพและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะกับความเสี่ยง 
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารทุน 
 
3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :  
- กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) 
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)  
 
3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ :  
กองทุนท่ีลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ 
 
3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) : 
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ อาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือ
ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 
3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน 
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า: ท่ีมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเสี่ยง (Non-Hedging) 
มีนโยบายการลงทุนใน derivative แบบไม่ซับซ้อน 
 

3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน  100.00 
 

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน 
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3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active manangement) 
 

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :  
ดัชนีชี้วัดของกองทุนนี้ คํานวณจาก ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน (%) : 100.00 
 
หมายเหตุ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย
การลงทุนท่ีกําหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันท่ีมีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คําอธิบาย
เกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกําหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ 
ประกาศ ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกับมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีท่ีผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทําหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกลา่วให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาท่ีผู้ลงทุน
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน 
 
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
กองทุนรวมท่ีมีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ. เดียวกัน 
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพท่ีมีการรับโอนเงินจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
กองทุนมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหุ้นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ/หรือ
ตลาดรองอื่นใดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีปัจจัยพ้ืนฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง และให้ผลตอบแทนท่ี
เหมาะสมเม่ือเทียบกับระดับความเสี่ยง และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนอ่ืน ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดย
เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
 
โดยส่วนท่ีเหลือจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย 
CIS หน่วย infra หน่วย property หน่วยลงทุนกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือกองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการ เป็นต้น ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
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ท้ังนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็
ตาม การลงทุนในหน่วยลงทุนซ่ึงอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ท้ังนี  ้ กองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง 
(Circle investment) และกองทุนปลายทางจะไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอ่ืนภายใต้บริษัทจัดการเดียวกันอีก (Cascade investment) 
 
กองทุนอาจกู้ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน 
(Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 
ท้ังนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non – investment grade), ตรา
สารหนี้ท่ีไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities), หลักทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted 
Securities) และตราสารหนี้ท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
 
อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซ่ึงตราสารหนี้ท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าท่ีสามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตรา
สารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่านั้น 
 
 

กองทุนอาจไม่นับช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ในการคํานวณสัดส่วนการ
ลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนท่ีกําหนดไว้ข้างต้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเลิกกองทุน หากบริษัทจัดการเห็นว่าไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของ
กองทุน หรือในกรณีท่ีเกิดสภาวการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือกรณีอ่ืนใดท่ีเกิดจากปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ โดยจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
เป็นสําคัญ 
 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :- 
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี้ 
เว้นแต่ในกรณีท่ีประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
หรือมีประกาศแก้ไขหรือเพ่ิมเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
สว่นท่ี 1 :  ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินท่ัวไป  
 1.  ประเภทของตราสาร ได้แก่ 
      1.1  ตราสารทุน 
             1.1.1  หุ้น 
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             1.1.2  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น (share warrants) 
             1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right) 
             1.1.4  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นหุ้นหรือ share warrants 
             1.1.5  ตราสารทุนอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดเพ่ิมเติม 
   

    1.2  ตราสารหนี้ 
             1.2.1  พันธบัตร 
             1.2.2  ต๋ัวเงินคลัง 
             1.2.3  หุ้นกู้  (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนพัุนธ์ และตราสาร Basel III) 
             1.2.4  ต๋ัวแลกเงิน 
             1.2.5  ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 
             1.2.6  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู้ 
             1.2.7  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 
             1.2.8  ตราสารหนี้อ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สํานักงานก.ล.ตกําหนดเพิ่มเติม 
 
      1.3  ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III) 
  
      1.4  ศุกูก 
 
      1.5  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) 
   
 2.  คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน 
 ทรัพย์สินท่ีบริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ท่ีครบถ้วน ดังนี้ 
                   2.1  ไม่มีข้อกําหนดหรือเงื่อนไขท่ีทําให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร 
                   2.2  สามารถเปลี่ยนมือได้  (รวมถึงกรณีท่ีเป็น ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน  ท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)  
                   2.3  มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารท่ีบริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํ่าเสมอ 
และมีข้อมูลราคาท่ีสะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลท่ีเชื่อถือได้ซ่ึงจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล 
                   2.4  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนในต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้การค้า ต๋ัวแลกเงิน หรือ 
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้  
    2.4.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
    2.4.2  ธนาคารออมสิน  
    2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
    2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
    2.4.5  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
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    2.4.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
    2.4.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
    2.4.8  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
    ท้ังนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้สั่งจ่ายหรือผู้ออกต๋ัว ท้ังจํานวนรวมถึงดอกเบี้ย 
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ด้วย 
 
ส่วนท่ี 2 :  ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย 
 ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
                  1.  มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงนิท่ัวไปในส่วนท่ี 1 ข้อ 
2.1 - 2.3 
                  2.  ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม  กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการ
ลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําท่ีลงทุนในทองคําแท่ง)  
                         2.1  มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกับท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
                         2.2  มีการลงทุนในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity 
limit ของกองทุนนั้น 
                         2.3  มีการลงทุนในทรัพย์สินเม่ือใช้วิธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit 
สําหรับทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของกองทุนนั้น 
                         2.4  มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น 
                  3.  ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม  กองทุนรวมดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์  
 
ส่วนท่ี 3 :  ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
 ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี ้
 1.  ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงนิ  
 2.  ธนาคารออมสิน  
 3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 4.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 5.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  
 6.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
 7.  ธนาคารเพื่อการสง่ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
 8.  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
 9.  สถาบันการเงนิระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
 10.  สถาบันการเงนิต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.  
 
ส่วนท่ี 4 :  ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
 1.  คู่สัญญา  ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ท่ีสามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย 
      1.1  ธนาคารพาณิชย์ 
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      1.2  บริษัทเงินทุน 
      1.3  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
      1.4  บริษัทหลักทรัพย์ 
      1.5  บริษัทประกันภัย 
      1.6  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
      1.7  กองทุนฟ้ืนฟู 
      1.8  นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
      1.9  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 
 2.  ตราสารท่ีใช้ในการทํา reverse repo  ต้องเป็นตราสารดังนี้ 
                   2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ใน
อันดับ investment grade  
                   2.2  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี 
                   2.3  ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสญัญาใช้เงิน ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวันใช้เงินตามต๋ัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกต๋ัว และ
เป็นต๋ัวท่ีถึงกําหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น 
                   2.4  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
 2.4.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ท่ีได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
 2.4.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
                  2.5  ตราสารหนี้ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมีข้อมูลราคาท่ีน่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
 2.5.1  มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะ
สั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
 2.5.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก 
                  2.6  ตราสารหนี้ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีข้ึนทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหนี้ หรือท่ีมีข้อมูลราคาท่ีน่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซ่ึงมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
                         2.6.1  มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating 
ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้  
                         2.6.2  มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก 

2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานก.ล.ต.กําหนดเพิ่มเติม 

 
            3.  ระยะเวลาการรับชําระหนี้ของ reverse repo  ต้องไม่เกิน 90 วัน 
 
            4.  ข้อกําหนดเพิ่มเติมท่ีบริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติสําหรับการลงทุนใน reverse repo  
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                 4.1  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดย TBMA หรือ TSFC 
                 4.2  ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้ 
                        4.2.1  เป็นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว 
                        4.2.2  เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม 
                 4.3  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซ้ือ ณ วันเร่ิมต้นสัญญา ต้องมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี้  
                   มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือมากกว่า (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate))                                           
  ท้ังนี้ ราคาซ้ือ = ราคาท่ีกองทุนชําระให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นค่าซ้ือหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo         
                 4.4  การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือ ณ สิ้นวัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
                        4.4.1  มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate)) 
                        4.4.2  ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือ ณ สิ้นวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้
คู่สัญญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีสามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพ่ือให้มูลค่ารวมของหลักทรัพย์
หรือตราสารท่ีซ้ือและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือ
ลดลงกว่าสมการใน 4.4.1  เว้นแต่เป็นกรณีตาม 4.4.3 
                        4.4.3  ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการใน 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือ ณ สิ้นวัน มีมูลค่าน้อยกว่า
มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซ้ือ แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า และมี
การกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซ่ึงได้กําหนดโดยพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่
ดําเนินการตาม 4.4.2 ก็ได้ 
                 4.5  การคํานวณมูลค่า reverse repo ตาม 4.4 ให้คํานวณดังนี ้
                        4.5.1  คํานวณจากราคาซ้ือรวมกับผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงได้รับจาก reverse repo จนถึงวันท่ีมีการคํานวณ 
                        4.5.2  คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมท่ีกองทุนมีอยู่กับคู่สัญญา
รายเดียวกันและมีข้อตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี้ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งจากหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือหรือทรัพย์สินท่ีโอน
ตาม 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอ่ืนได้ 
                 4.6  discount rate ท่ีนํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็นการกําหนดข้ึนโดยคํานึงถึงปัจจัยความเสี่ยงของคู่สัญญา หลักทรัพย์ หรือ
ตราสารท่ีซ้ือแล้ว 
 
ส่วนท่ี 5 :  ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)  
             ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้ 
 1.  คู่สัญญา  ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืม
หลักทรัพย์ (SBL) โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือ
ดําเนินกิจการได้ตามกฎหมายไทย 

1.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) 
1.2  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
1.3  กองทุนฟ้ืนฟู 
1.4  ธนาคารเพื่อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย 
1.5  ธนาคารพาณิชย์ 
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1.6  บริษัทเงินทุน 
1.7  บริษัทหลักทรัพย์ 
1.8  บริษัทประกันชีวิต 
1.9  กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
1.10  กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

   1.11  นิติบุคคลอ่ืนตามท่ีสํานักงานกําหนดเพิ่มเติม 
 
             2.  หลักทรัพย์ท่ีให้ยืม  ต้องเป็นหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลกัทรัพย์ท่ี ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทําหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  
 
             3. การวางหรือเรียกหลักประกัน  บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี้ 
                 3.1  ดําเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้ยืมเพ่ือเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้  
                        3.1.1  เงินสด 
                        3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.1.3  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ศุกูก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ท่ี ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารที่
มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน เป็นผู้มีภาระผูกพัน  
                        3.1.4  ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวันใช้เงินตามต๋ัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกต๋ัว
และเป็นต๋ัวท่ีถึงกําหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น 
                        3.1.5  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หรือศุกูก ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ 
                                  3.1.5.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้องเป็น credit 
rating ท่ีได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
           3.1.5.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
                        3.1.6  ตราสารหนี้ท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade 
                        3.1.7  หนังสือค้ําประกันท่ี ธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพ่ือเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน  
                        3.1.8  หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกองทุนไม่มี
นโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้ 
                        3.1.9  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน 
                 3.2  ดําเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอ่ืนซ่ึงจะมีผลให้ บริษัทจัดการ 
สามารถบังคับชาํระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน 
                 3.3  ห้ามนําหลักประกันตาม 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้น
แต่เป็นการบังคับชําระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเอง 
                 3.4  ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวันมากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีให้ยืม 
                 3.5  ในกรณีท่ีหลักประกันเป็นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้ 
                        3.5.1  เงินฝากใน ธนาคารพาณิชย์  หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
                        3.5.2  บัตรเงินฝากหรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ดังนี้ 
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                                  3.5.2.1  บัตรเงินฝาก หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ี ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดต้ังข้ึนเป็นผู้มีภาระผูกพัน 
                                  3.5.2.2  ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ี TSFC เป็นผู้ออก ท่ีมีกําหนดวันใช้เงินตามต๋ัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกต๋ัว และ
เป็นต๋ัวท่ีถึงกําหนดใช้เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เห็น 
                                  3.5.2.3  ต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ 
                                               3.5.2.3.1  มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ต้อง
เป็น credit rating ท่ีได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย 
                                               3.5.2.3.2  มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  
                        3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
                        3.5.4  reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย 
 
              4.  ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา  ให้ใช้สัญญาท่ีมีลักษณะและสาระสําคัญของสญัญาตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์ 
 
ส่วนท่ี 6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้ 

1.  ประเภท underlying  derivatives ท่ีกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ 
                   1.1  ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้ 
                   1.2  อัตราดอกเบ้ีย 
                   1.3  เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น 

    1.4  ทองคํา 
                   1.5  น้ํามันดิบ 
                   1.6  ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปร ตาม 1.1 - 1.5 หรือ 1.8  
                   1.7  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.6 
                   1.8  underlying อ่ืนตามท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
                  ในกรณีท่ี derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกลา่วต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือ
ราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น  ท้ังนี้ ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ท่ีเป็นองค์ประกอบของดัชนี
ดังกล่าว ต้องเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย 
 
              2.  เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเม่ือ 
                   2.1  กรณีกองทุนรวม ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไว้อย่างชัดเจน
ในโครงการ 
                   2.2  เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  
                          2.2.1  derivatives on organized exchange 
                          2.2.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives 
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                   2.3  ในกรณีท่ีจะต้องมีการชําระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเม่ือ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุน
สามารถลงทุนได้  ท้ังนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม 
 
              3.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.6 – 1.7 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะดังนี้ 
                   3.1  เป็นดัชนีท่ีมีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี  ท้ังนี้ underlying หรือปัจจัย
ดังกล่าวต้องมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย 

3.2  เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
                          3.2.1  ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ 
                                    3.2.1.1  ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักท้ังหมด 
                                    3.2.1.2  ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ําหนักท้ังหมด 
ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอ่ืนต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราท่ีกําหนดใน 3.2.1.1 

                การพิจารณาการกระจายนํ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนําองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับทองคําหรือ
น้ํามันดิบมาพิจารณา 

     3.2.2  ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบท้ังหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับทองคําหรือน้ํามันดิบ หรือเป็นดัชนีราคาทองคําหรือน้ํามันดิบ 
                          3.2.3  ดัชนีอ่ืนใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้ 
                                    3.2.3.1  เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง 
                                    3.2.3.2  เม่ือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้น
โดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น 
                    3.3  เป็นดัชนีท่ีได้รับการพัฒนาโดยสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือและทําหน้าท่ีได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ท้ังนี้ หากปรากฏ
ว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการนั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย 
                    3.4  มีการแสดงดัชนีนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกวันทําการผ่านสื่อท่ีมีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์ 
                    3.5  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีดังกล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้ 
                           3.5.1  ราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์ 
                           3.5.2  ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ท่ีคํานวณจากราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) 
ของสินคา้โภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ง 
                           3.5.3  ราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกับดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2 
                    3.6  ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคาํนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการท่ี บริษัทจัดการ แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผู้พัฒนาดัชนี
ดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม 
 
              4.  หลกัเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินท่ีเพียงพอต่อการชําระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule) 
 บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนท่ีเพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชําระ
หนี้ตามข้อตกลงเม่ือ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามท่ีสํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด 
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              5.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมสําหรับการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดความเสี่ยง 
 ในกรณีท่ี บริษัทจัดการ ลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินท่ีจะลดความเสี่ยง การลงทุนใน 
derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด 
 
              6.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives 
                   บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้ 
     6.1  ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการ ทราบทุกวันท่ี 15 และวันสุดท้าย
ของแต่ละเดือน  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ ให้คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป 
     6.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาํคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที 
     6.3  คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจัดการร้องขอได้ 
 
              7.  หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมสําหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives 
                   บริษัทจัดการ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
       7.1  เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพ่ือการลดความเสี่ยงเท่านั้น 
       7.2  เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
                          7.2.1  Credit Default Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชําระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาท่ีอยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระ
ผูกพันท่ีจะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงเม่ือเกิด credit event ข้ึนโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซ้ือประกันความเสี่ยงครบกําหนด
ทันที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ท้ังนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single 
Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงกําหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าท่ีชําระหนี้เม่ือเกิด credit event 
ข้ึนกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ข้ึนกับ obligation รายการใด
รายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกําหนดเม่ือเกิด credit event 
ข้ึนกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap) 
                          7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซ่ึงได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซ้ือประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงท่ีเกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันท่ีจะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงท่ีหรืออัตรา
ลอยตัวท่ีอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามท่ีจะตกลงกัน และส่วนท่ีลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพ่ือแลกกับการท่ีผู้ซ้ือ
ประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะ
เกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event) 
       7.3  ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอ่ืนตามท่ีสํานักงานยอมรับ ซ่ึงมีข้อตกลงท่ีมีลักษณะดังนี้ 
                           7.3.1  มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอ่ืน 
                           7.3.2  ไม่มีข้อกําหนดท่ีทําให้สิทธิท่ีกําหนดไว้ในตราสารหนี้หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี credit derivatives นั้นอ้างอิง
เสื่อมเสียไป 
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                           7.3.3  ไม่มีข้อกําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญา 
 
ส่วนท่ี 7 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลังหรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับส่วนท่ี 1 
ถึง ส่วนท่ี 6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :- 
 
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซ่ึงหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดังต่อไปนี้ ในกรณีท่ี
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย 
 
ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 
 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากัดอัตราส่วน 
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 
 

ไม่จํากัดอัตราส่วน 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํ่ากว่า 2 
อันดับแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จํากัดอัตราส่วน 
 4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะ

อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี ้
4.1  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade   
4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ท้ังนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรัฐบาลเป็น
ประกัน  

ไม่เกิน 20%  
(หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลําเนาอยู่ต่างประเทศ โดย

เลือกใช้ credit rating แบบ national scale) 

 5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 
5.1  เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกูกท่ีผู้ออกจัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 20% หรือ 
(2) น้ําหนักของตราสารท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
       5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารที่มีกําหนดวันชําระหนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ  5.2.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
                 5.2.3.1  ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  
                 5.2.3.4  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  
                 5.2.3.6  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  

           5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บริษัทหลักทรัพย์ 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่วันท่ี
ลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

 6 
 

ทรัพย์สินดังนี้  
6.1  ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนท่ัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ี
ผู้ออกตราสารอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนการ
เป็นหลักทรัพย์ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)  
6.2  ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษัทท่ีจัดต้ังข้ึนไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือขาย
หลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่
รวมถึงบริษัทท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําให้มีการเพิกถอนหุ้น
ออกจากการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
6.3  หุ้นท่ีอยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 
6.4  ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ท่ีมี issuer rating 
อยู่ในระดับ investment grade 
6.5  ธุรกรรมดังนี้ ท่ีคู่สัญญามี credit rating อยู่ในระดับ investment 
grade 
       6.5.1  reverse repo 

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 15% หรือ 
(2) น้ําหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน ใน benchmark + 
5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
       6.5.2  OTC derivatives 
6.6  หน่ วย  infra ห รือหน่ วย  property ท่ี มี ลั กษณ ะครบ ถ้ วน ดั งนี้
       6.6.1  จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพ่ือการจดทะเบียน
ซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขเหตุท่ีอาจทําให้มี
การเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  
       6.6.2  เป็นหน่วยของกองทุนท่ีไม่ได้มีลักษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี  
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานักงานกําหนด 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพ้ืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางท่ีสํานักงานกําหนด และมีลักษณะตาม 
6.6.1 

ไม่จํากัดอัตราส่วน 

 8 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 
 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝากผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา แล้วแต่กรณี 
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวม 
                      2. derivatives on organized exchange 
 
ส่วนท่ี 2 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือ

การเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว  
      
 

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

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ group limit  
                   1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวม  
                   2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนท่ี 3 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใช้เงิน ท่ีนิติ

บุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) 
เป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 
1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
1.2  ธนาคารพาณิชย์ 
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น
กองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการ น้อยกว่า 1 ปี ให้เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับกองทุนรวมท่ีอายุกองทุน 
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ท้ังนี้ เฉพาะ
กองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี 
      
 
 

 2 ทรัพย์สินดังนี้ 
2.1  ต๋ัวแลกเงิน หรือ ต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ีมีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวม
ได้ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้ 
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  
2.3  total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 

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

คํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)  แต่ไม่รวมถึงตรา
สารหนี้ ตราสารกึง่หนี้กึ่งทุน หรือศุกูก ท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
5.1  มีลักษณะตาม 5.1.1 และ 5.1.2 
       5.1.1 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
                 5.1.1.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
                 5.1.1.2  ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการท่ัวไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing 
                 5.1.1.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.1.1.1 หรือ 
5.1.1.2  ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี ้
                               5.1.1.3.1  บุคคลตามข้อ  5.2.3.1 –  5.2.3.9  ของ ข้อ 

รวมกันไม่เกิน 15% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
5 ส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 
(single entity limit)   
                               5.1.1.3.2  สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศ
ไทยเป็นสมาชิก 
                               5.1.1.3.3  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 5.1.1.3.1 – 5.1.1.3.2 
       5.1.2  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกําหนดวันชําระหนี้มากกว่า 397 วัน นับแต่
วันท่ีลงทุน ต้องข้ึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
5.2  มี credit rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating 

 หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีข้อกําหนดเกี่ยวกับ product limit 
 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
6 derivatives ดังนี้ 

6.1  การเข้าทําธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การลดความเสี่ยง(hedging)  

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงท่ีมีอยู่  

6.2  การเข้าทําธุรกรรมderivatives ท่ีมิใช่เพ่ือการลด
ความเสี่ยง (non-hedging) 

global exposure limit 
6.2.1  กรณีกองทุนรวม ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน 
จํากัด net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่
เกิน 100% ของ NAV 

 
ส่วนท่ี 4 : อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 
 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
 1 หุ้นของบริษัทรายใดรายหน่ึง 

 
 

1.1  กรณีท่ีเป็นการลงทุนของกองทุนรวม (ท่ีมิใช่กองทุนรวมวายุภักษ์) 
ทุกกองทุนรวมรวมกันภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันต้องมีจํานวนหุ้น
ของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทนั้น (ไม่
นับรวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภักษ์) 

2 ตราสารหนี้ ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน และศุกูก
ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสาร
หนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐ
ต่างประเทศ) 

2.1  ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ของผู้ออกตรา
สารรายนั้น ตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับ
รวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการ
ท่ีเกี่ยวข้องกัน เป็นต้น 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครัง้แรก
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
ของผู้ออกตราสาร) ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตรา
สารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายคร้ัง เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารได้มีการย่ืน
แบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นราย
โครงการ 
2.2  ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี credit 
rating อยู่ในระดับตํ่ากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้ บริษัทจัดการ
ลงทุนเพ่ือกองทุนภายใต้การจัดการของ บริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายคร้ัง เว้นแต่กรณีท่ีผู้ออกตรา
สารได้มีการย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังนี้  
1. ธนาคารพาณชิย์ บริษัทเงินทุน หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงนิ 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลักทรัพย์ 
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ท้ังหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น   
 
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนดังนี้ 
  (1)  การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน  
          (1.1)  มีขนาดเล็ก  
          (1.2)  จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
          (1.3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 
   (2)  การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดําเนินการ 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ท้ังหมดของกองทุน infra ท่ีออกหน่วยนั้น  เว้น
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  
 แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก

สํานักงาน 
(1)  มีขนาดเล็ก  
(2)  จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3)  เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

5 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่ เกิ น  1  ใน  3  ของจํ านวนหน่ วย  property ท้ั งหมดของกองทุน  property 
ท่ีออกหน่วยนั้น เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน 
(1) มีขนาดเล็ก 
(2) จัดต้ังข้ึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้าง 

ท้ังนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามภาคผนวก 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
ว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
 
ส่วนท่ี 5 : การดําเนินการเมื่อทรัพย์สินท่ีลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน 
1.  ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมีคุณสมบัติท่ีเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาด
คุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันท่ีทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่งรายงาน
ต่อสํานักงาน รวมท้ังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 
 (2)  จําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคญั แต่ต้องไม่เกินกว่า 90 วันนับแต่
วันท่ีทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็นกรณีตาม ข้อ 4 ในส่วนนี้ 
 (3)  เม่ือบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีได้
จําหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันท่ีทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคณุสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมท้ังจัดส่งให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีเกิดกรณีดังกล่าว 
 
2. ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
เป็นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพ่ิม บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 
 (1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสาํนักงาน รวมท้ังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 
 (2)  ไม่ลงทุนเพ่ิมเติมในทรัพย์สินท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนด 
 (3)  แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ แต่ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาดังนี้  เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4 ในส่วนนี้ 
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        (ก)  30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน สําหรับ
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใช้เงิน ตามส่วนท่ี 3 ในข้อ 1 
        (ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก)  
 (4)  เม่ือบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ 
จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อ
สํานักงาน รวมท้ังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีมีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น 
 (5)  ในกรณีท่ีกองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการท่ีลงทุน 
(concentration limit) นอกจากการปฏิบัติตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนินการดังนี้ด้วย 
        (ก)  งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอัตราส่วนการลงทุน  เว้นแต่กรณีจําเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานักงาน 
        (ข)  ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซ้ือ ในกรณีท่ีทรัพย์สินเป็นหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน และการได้มาซ่ึงหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดท่ีต้องทําคํา
เสนอซ้ือ 
   
3.  ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดแต่ต่อมามีกรณีดังต่อไปน้ี จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 ในส่วนนี้ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม  
 (1)  กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนท่ีมีอยู่เดิมนั้น 
 (2)  กรณีท่ีกองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค 
 
4. ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอ่ืนใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดใน
ข้อ 1(2) หรือข้อ 2 วรรคหนึ่ง (3) (ข) ในส่วนนี้ หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัท
จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสําคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีต้อง
แก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  ท้ังนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนินการโดยวิธีการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการแทนได้ 
 
ส่วนท่ี 6 : การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน 
1. ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

(1)  จัดทํารายงานเกี่ยวกับการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมท้ังเหตุผลท่ีทําให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการ
ลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมท้ังจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน 
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ท่ีบริษัทจัดการ 
 (2)  ดําเนินการแก้ไขให้สดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อ 2 ในส่วนนี้ 
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2. ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดําเนินการแก้ไข
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน  เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว 
 
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการท่ีจะออก
จากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้
ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเม่ือได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือ
คืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกลา่วจะมีผลใช้บังคบั และในกรณีท่ีครบกําหนด 90 วันนับแต่วันท่ีสัดส่วน
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพ่ิมเติม   
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) : 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี 
4.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก : 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก : 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขาย
หน่วยลงทุน (ถ้ามี) ท้ังนี้ หากยอดรวมการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการ และ/หรือตาม
จํานวนวงเงินท่ีได้รับการจัดสรรให้ลงทุนในต่างประเทศก่อนสิ้นระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก บริษัทจัดการจะปิดเสนอขาย
หน่วยลงทุนคร้ังแรกและจะดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมก่อนได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า     
 
5.2.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน  
ผู้สนใจลงทุนในหน่วยลงทุนของ “กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ” สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วย
ลงทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน และใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และสามารถทําการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ทุกวันทําการ ต้ังแต่เวลาเปิดทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
จนถึงเวลา 15.30 น.  
 
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
และเอกสารท่ีกําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปิดบัญชีซ่ึงลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง ท้ังนี้ ผู้ลงทุนต้องเป็นบุคคลธรรมดา 
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ผู้จองซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และแบบคําขอ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล รวมท้ังเงื่อนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซ่ึงจะติดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการ และ/หรือเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วย
ลงทุนแล้ว  
 
5.2.2 วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน 
5.2.2.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องสั่งซ้ือเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามูลค่าข้ันตํ่าของการสั่งซ้ือท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายหน่วย
ละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสั่ง
ซ้ือหน่วยลงทุน” และ “คําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน” (เฉพาะผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดท่ีจัดต้ังและจัดการโดยบริษัทจัดการเป็นคร้ัง
แรก) ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน พร้อมชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้า
มี) โดยเริ่มต้ังแต่เวลาเปิดทําการถึงเวลา 15.30 น.     
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการท่ีบริษัทจัดการกําหนด เพ่ือจองซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ ในการเสนอขายคร้ังแรกได้ ตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด 
 
5.2.2.2 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและสมัครใช้
บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคําสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนวิธีการขอใช้
บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
5.2.2.3 การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทํา
การของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  
กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
ซ่ึงลงนามรับรองความถูกต้อง  
 
5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน 
5.2.4.1 บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 



 

 
 

P a g e  31 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
Krung Thai Smart Equity RMFKTEF-RMF 

ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาเสนอ
ขายคร้ังแรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหัก
บัญชีเดียวกันกับท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการสั่งซ้ือภายในวันเดียวกับวันท่ีสั่งซ้ือเท่านั้น หรือบัญชีจองซ้ือท่ีบริษัท
จัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืน หรืออาจชําระด้วยบัตรเครดิตซ่ึงจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัท
จัดการอาจกําหนดเพิ่มเติมต่อไป 
 
ท้ังนี้ สําหรับการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซ้ือต้องชําระเป็นเงินสด เช็ค หรือ
ดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขาน้ันเท่านั้น  
 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันท่ีท่ีสั่งซ้ือและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ” เม่ือชําระท่ีบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน
ของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระท่ีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซื้อท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยบัญชีจองซ้ือ
หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของ
กองทุน อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพ่ิมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกําหนด 
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องย่ืนชําระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาเคลียร่ิงของธนาคารพาณิชย์ภายในวัน
ทําการก่อนวันทําการสุดท้ายท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทุน โดยในวันทําการสุดท้ายของการเปิดเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะรับชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่านั้น 
 
ในการชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ และผู้สั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนท่ีได้ทําการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนและได้ชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและขอคืนเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษ 
 
หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมท้ังเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน โดยคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสั่งหัก
บัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว 
 
ในกรณีท่ีการชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิท่ีจะระงับการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้น และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นั้นคืนให้กับผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 
วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
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ท้ังนี้ วิธีการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการให้บริการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(ถ้ามี) โดยเงื่อนไขและวิธีการในการให้บริการจะเป็นไปตามท่ีผู้ให้บริการรายนั้นกําหนดข้ึน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้
สั่งซ้ือมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฎิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
 
5.2.4.2 อินเทอร์เนต็ (Internet) 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
ก่อนเปิดให้บริการ  
 
5.2.4.3 ธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆ   
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/
หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ  
 
5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามท่ีสั่งซ้ือและได้ชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ยกเว้นในกรณีท่ี
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือ โดยใช้หลักการ “สั่งซ้ือก่อนได้ก่อน” ตามวันท่ีได้รับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนและได้ชําระค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนแล้ว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขายคร้ังแรกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
คร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบท่ีบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
ในกรณีท่ีมีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดส่วนจํานวน
หน่วยลงทุนท่ีสามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซ้ือ ท้ังนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ 
โดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหนา้ 

 
ท้ังนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึน หลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
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ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
ชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซ้ือทราบล่วงหน้า 
 
5.2.6. การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
ในกรณีท่ีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือไม่จัดสรรท้ังหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนส่วนท่ี
ไม่ได้รับการจัดสรรแต่บางส่วนหรือท้ังหมดโดยไม่มีดอกเบี้ย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก 
 
5.2.7 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน 
(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่สามารถขายหน่วย
ลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด หรือในกรณีท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนได้ถึง 
35 ราย แต่มีมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดตํ่ากว่า 50,000,000 บาท บริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนท้ังหมดพร้อมท้ัง
ดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
ธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามที่อยู่ท่ีระบุในคําขอเปิดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
หน่วยลงทุนคร้ังแรกตามสัดส่วนของเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและดอกเบี้ยท่ีเกิดข้ึนในช่วงดังกล่าว (ถ้ามี) 
อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันท่ีครบกําหนดเวลา
นั้นจนถึงวันท่ีบริษัทจัดการชําระเงินค่าจองซ้ือจนครบถ้วน 
 
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะยกเลิกการจัดต้ังกองทุนรวมท่ีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการ
อาจยุติการขายหน่วยลงทุนได้ 
 
โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมจะรายงานให้สํานักงานทราบถึงการยุติการขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วันนับแต่วันท่ียุติการขาย
หน่วยลงทุนนั้น และให้การอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมสิ้นสุดลงในวันท่ีแจ้งให้สํานักงานทราบ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซ้ือ
หน่วยลงทุนตามสัดส่วนของเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีการอนุมัติให้จัดต้ังกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามวรรคสอง และหาก
บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อันเนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการกองทุนรวม
เอง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชําระดอกเบี้ยในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วันท่ีครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันท่ีชําระเงินค่าซ้ือ
หน่วยลงทุนจนครบถ้วน 
 
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
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- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก ตามวันและเวลาท่ีกําหนดในข้อ 6.2.9 “วันและเวลาทําการขายหน่วย
ลงทุน”   
 
โดยบริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก หากกรณีวันดังกล่าวตรง
กับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทําการซ้ือขายถัดไป 
 
6.2.1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการสั่งซ้ือ  
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน คู่มือการลงทุน และเอกสารการจองซ้ือได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
ตามวันและเวลาท่ีกําหนดในข้อ 6.2.9 “วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน”  
 
6.2.2. วิธีการเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน  
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดังกล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
และเอกสารท่ีกําหนดอย่างถูกต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปิดบัญชีซ่ึงลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง  
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน และ
แบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซ่ึงจะติดประกาศไว้ ณ บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) เพ่ือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปิดบัญชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
6.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  
กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
ซ่ึงลงนามรับรองความถูกต้อง  
  
6.2.4. วิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน  
6.2.4.1. วิธีการส่ังซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี)  
• ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคําสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนให้ครบถ้วน พร้อมท้ังจะต้องสั่งซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงินไม่ตํ่ากว่ามูลค่าข้ันตํ่าของการสั่งซ้ือท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
• ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนต้องส่งใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) พร้อมท้ังชําระค่าสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนเต็มจํานวน  
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6.2.4.2. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุน
ได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซ้ือ-ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการท่ีกําหนดในหน้าจอของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือตามท่ีระบอุยู่
ในเอกสารวิธีการใช้บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) จนครบข้ันตอนการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะถือว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น.ของวันทําการใดเป็นรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการนั้น และการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน
ภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวัน
ทําการถัดไป ท้ังนี้ ให้ใช้เวลาท่ีบันทึกของเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยท่ีบันทึกรายการเป็นหลัก 
 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซ้ือและเคร่ืองฝาก
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  
 
ท้ังนี้ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสั่งให้หักเงินเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนให้เพียงพอสําหรับชําระค่า
ซ้ือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับข้องกับการซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละคร้ัง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไม่ทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนตาม
คําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในคร้ังนั้น  
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เรียบร้อยแล้ว
เป็นหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการ
ขายและจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
6.2.4.3. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดังต่อไปน้ี 
เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซ้ือขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จากธนาคารกรุงไทยแล้ว 
สามารถสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัวเพ่ือใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการท่ีได้รับฟังจากระบบ
ซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรศัพท์ หรือตามท่ีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนครบข้ันตอน
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ของวันทําการใด เป็นการทํารายการสั่งซ้ือหน่วย
ลงทุนในวันทําการนั้น และการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.30 น. ของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือ
ว่าเป็นการทํารายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของวันทําการถัดไป ท้ังนี้ ให้ใช้เวลาท่ีบันทึกของระบบโทรศัพท์ของธนาคารกรุงไทยท่ีบันทึกรายการ
เป็นหลัก 
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ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกรายการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ดังกล่าวได้ หากผู้สั่งซ้ือและระบบบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ได้ยืนยันการทํารายการแล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  
 
ท้ังนี้ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสั่งให้หักเงินเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนให้เพียงพอสําหรับชําระค่า
ซ้ือหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับการซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละคร้ัง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไม่ทํารายการซ้ือหน่วยลงทุนตามคําสั่ง
ซ้ือหน่วยลงทุนในครั้งนั้น  
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนเม่ือนายทะเบียนได้ทํารายการจัดสรรหน่วยลงทุนให้เรียบร้อย
แล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูล
การขายและจัดสรรหน่วยลงทุนให้แล้วเท่านั้น  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทําการก่อนท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
6.2.4.4. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยการหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ  
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอใช้บริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
หรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต  
 
โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องดําเนินการดังนี้  
1. กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนและใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนและ
ถูกต้องและย่ืนให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) 
2. ในกรณีท่ีเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน (ถ้ามี) ระบบจะ
ไม่หักเงินฝากย้อนหลังสําหรับงวดท่ีบัญชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอท่ีหักชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนซ่ึงรวมค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องกับการซ้ือหน่วย
ลงทุนนั้น  
3. ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการแก้ไขการหักบญัชีเงินฝากอัตโนมัติเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องยกเลิกการใช้บริการเดิม 
กรอก “หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนและใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ฉบับใหม่ย่ืนให้แก่บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี)  
4. ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอก “ใบคําขอยกเลิกหนังสือ
ยินยอมให้บัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนและใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนล่วงหน้า” ย่ืนให้แก่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(ถ้ามี) 
 
6.2.4.5. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการก่อนเปิดให้บริการ 
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6.2.4.6. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน  
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือ
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทํา
การของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
6.2.4.7. การสั่งซ้ือผ่านไปรษณีย์  
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด  
 
6.2.5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  
6.2.5.1. บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี)  
ผู้สั่งซ้ืออาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสั่งหักบัญชีธนาคาร หรืออาจชําระด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) ซ่ึงจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขท่ีบริษัท
จัดการกําหนด หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ผู้สั่งซ้ือต้องขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซ้ือหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ” เม่ือชําระท่ีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ 
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระท่ีบริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกร
ไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบัญชีจองซ้ือท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บ
รักษาไว้ในบัญชีดังกล่าว และหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน อนึ่ง 
บริษัทจัดการอาจเพ่ิมบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนท่ีเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกําหนด 
 
ท้ังนี้ สําหรับการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยู่นอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผู้สั่งซ้ือต้องชําระเป็นเงินสด หรือชําระเป็น
เช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเท่านั้น  
 
ในกรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลังกําหนดเวลารับฝากเพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวันเดียวกัน
ของบริษัทจัดการ หรือในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ ดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันท่ีสั่งซ้ือไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนทําการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในวันทําการซ้ือขายท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการซ้ือขาย
ท่ีเรียกเก็บเงินได้  
 
ท้ังนี้ วิธีการชําระเงินด้วยบัตรเครดิต (ถ้ามี) จะเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการให้บริการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(ถ้ามี) โดยเงื่อนไขและวิธีการในการให้บริการจะเป็นไปตามท่ีผู้ให้บริการรายนั้นกําหนดข้ึน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ในกรณีท่ีไม่สามารถดําเนินการหักบัญชีบัตรเครดิตหรือบริษัทจัดการมิได้รับเงินค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษัทบัตรเครดิตหรือธนาคารที่ผู้
สั่งซ้ือมีบัญชีบัตรเครดิตอยู่ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฎิเสธการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
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หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน พร้อมท้ังเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลักฐาน โดยคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน
เต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณี
พิเศษ  
 
6.2.5.2. เคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนจากบัญชีเงิน
ฝากตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจง้ไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากใน
นาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ” โดยบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภท
กระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็น
ผลประโยชน์ของกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งชื่อ
ธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)  
 
6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บรักษาไว้
ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ” โดยบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)  
 
6.2.5.4 หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ 
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน
ซ่ึงบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนนี้เก็บ
รักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิต้ี เพ่ือการเลี้ยงชีพ” โดยบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุน
ดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซ่ึงหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการ
จะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A)  
 
6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet)  
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยผู้สั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
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6.2.5.6 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทางโทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือ
ผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดย
ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
6.2.5.7. การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์  
ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจสั่งซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีบริษัทจัดการ
กําหนด โดยผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่
ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
6.2.6 การจัดสรรหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุน ตามจํานวนท่ีสั่งซ้ือ และได้ชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจํานวนแล้ว   
 
ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินท่ีบริษัทจัดการได้รับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตาม
จํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่คําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 
หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืน ก่อนคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีซ้ือด้วยวิธีอ่ืนๆ สําหรับคําสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนด้วยวิธีอ่ืนๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการ “สั่งซ้ือก่อนได้ก่อน”  
 
ในกรณีท่ีการสั่งซ้ือหน่วลงทุนนั้นมีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักการ “สั่งซ้ือก่อนได้ก่อน” ท้ังนี้ จะให้สิทธิแก่คําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีหักเงินโดย
อัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอ่ืนก่อนคําสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนท่ีซ้ือด้วยวิธีอ่ืน ในกรณีท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรร
หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีสั่งซ้ือพร้อมกันนั้นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซ้ือเข้ามา 
(Pro Rata) ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อ
ชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือ
ท้ังหมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
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6.2.7 การคืนเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุน  
ในกรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนและจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือรวมกันเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามหลักการสั่งซ้ือก่อนได้ก่อน และหากมีการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนพร้อมกัน และมี
หน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีสั่งซ้ือพร้อมกันนั้นตาม
สัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งซ้ือเข้ามา (Pro Rata) ท้ังนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรร
หน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือท้ังหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร
พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหนว่ยลงทุนท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน
ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแต่วันท่ีสั่งซ้ือหน่วยลงทุน  
 
6.2.8 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน  
ในการชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุน หากมิใช่กรณีท่ีผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอ่ืนท่ีจัดต้ังโดยบริษัทจัดการเพ่ือสั่งซ้ือ
หน่วยลงทุนของกองทุนนี้ ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะต้องชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนด้วยเงินจนเต็มมูลค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้  
 
การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการได้รับเงินค่าสั่งซ้ือหน่วยลงทุนครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทุนแล้ว เพ่ือให้
บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุน และผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ
เป็นกรณีพิเศษ  
 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสั่งซ้ือตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีดังต่อไปน้ี  
ก) คําสั่งซ้ือท่ีจะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
ข) คําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ท่ีจะมีผลให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุน 
เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นบุคคลหรือนิติบุคลท่ีได้รับการผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ค) บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  
 
สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนของผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเงื่อนไขในการสั่งซ้ือหน่วยลงทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
แล้ว  
 
การลงทุนในกองทุนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ผู้จองซ้ือมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกรมสรรพากรและหรือ
กฎหมายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกําหนด ท้ังในปัจจุบันและท่ีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต  
 
6.2.9 วันและเวลาทําการขายหน่วยลงทุน  
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บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายครั้งแรก โดยผู้
ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งซ้ือหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่าง
เวลาเริ่มเปดิทําการจนถึงเวลา 15.30 น. 
 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ือเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
ในกรณีท่ีวันทําการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซ่ึงอาจเป็น
วันท่ีบริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  
 
7. การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
7.1. ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม : - 
 
7.3. วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
- แบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  
บริษัทจัดการจะทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรก ตามรายละเอียดวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ในข้อ 
7.5 ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการรับซ้ือคืน ซ่ึงคํานวณตามหัวข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้  
 
7.4.1 วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
ในการขายคืนหน่วยลทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้  
(1) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี)  
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดวันทํา
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีระบุไว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน โดยกรอกใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและ
ย่ืนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ต้ังแต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.  
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บริษัทถือว่าคําสั่งขายคืนท่ีได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคําสั่งขายคืนสําหรับวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนคร้ังถัดไป  
 
ท้ังนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีท่ีมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็น
มูลค่าต้ังแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป  
 
(2) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ  
 
(3) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดย
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
(ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ  
 
(4) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการก่อนเปิดให้บริการ  
 
(5) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน  
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศัพท์เคลื่อนท่ี หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั เพ่ือเป็น
การอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ี
ทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
(6) การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์  
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  
 
7.4.2 เงื่อนไขในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้รับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนและได้ทํารายการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแล้ว  
 
ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปน็กรณีพิเศษหรือเป็นกรณีท่ี
บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน"  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีอาจจะลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนนี้เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอ่ืนท่ีจัดการโดยบริษัทจัดการ  
 
อนึ่ง ในกรณีท่ีบัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิท่ีจะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิด
เหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซ่ึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามคําสั่งขายคืนได้  
 
7.4.3 การจัดสรรเงนิให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน  
การจัดสรรการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีท่ีสั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกันและมีเงินสดไม่
เพียงพอต่อการจัดสรรให้ทุกคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินท่ีมีในขณะนั้นให้ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนพร้อมกัน
นั้นตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุน หรือจํานวนเงินท่ีผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนแต่ละรายสั่งขายคืนมาน้ัน  
 
ยกเว้นในกรณตีามข้อ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนตามสั่ง" หรือ "การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยคํานวณราคา
รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันท่ีบริษัทจัดการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
  
ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินท่ีสั่งขายคืนโดย คูณจํานวนหน่วยลงทุนด้วยราคารับซ้ือคืน
หน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิ้นวันทําการรับซ้ือคืนนั้น  
 
ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืนด้วย ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี
คํานวณได้ ณ วันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น ท้ังนี้ จํานวนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้จะเปน็ตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยม
ตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง  
 
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนมีจํานวนหน่วยลงทุนตาม
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่วยลงทุนท่ีสั่งขายคืน  
 
ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมดท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วย
ลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
ในกรณีท่ีผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผู้ถือ
หน่วยลงทุนมีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าข้ันตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดของผู้ถือ
หน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดนั้นด้วยวิธีการเดียวกับหน่วยลงทุนท่ีผู้ถือหน่วย
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ลงทุนสั่งขายคืนและทําให้เกิดการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท้ังหมดนั้น ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงมูลคา่ข้ันตํ่าของการดํารงหน่วยลงทุน บริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพ่ือให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ติด
ประกาศให้ผู้ลงทุนทราบ  
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามการส่ังขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าท่ีบริษัท
จัดการสามารถรับซ้ือคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุน  
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจํานวนนั้น 
  
7.4.4 การชําระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแต่วันถัดจากวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ใน
การชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ี
ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุไว้ในใบคําขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทุนโดยการโอนหรือนําเข้าบัญชีเงินฝากนี้ ถ้าหากบริษัทจัดการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วยลงทุนสั่งจ่ายผู้ถือหน่วย
ลงทุนและจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน  
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  ทุกวันทําการ 
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายคร้ังแรก 
หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทําการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทําการ – 15.30 น.  
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :-  
 
7.9. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ือเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
โดยปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
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ในกรณีท่ีวันทําการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซ่ึงอาจเป็น
วันท่ีบริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :  
- บริษัทจัดการ 
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 
 
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ิมเติม :  
การสับเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน คือ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึง (“กองทุนต้นทาง”) เพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีก
กองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) จะดําเนินการนําเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนตามราคารับซ้ือคืน จากกองทุนต้นทางซ่ึงได้หักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไปชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนของ
กองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในโครงการ รวมถึงการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างชนิดของหน่วยลงทุนภายในกอง
เดียวกันด้วย ท้ังนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือ
หน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้
ถือหน่วยลงทุน หรือ ต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการและแจง้ให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยพลัน  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฎิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอ่ืนมายังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปลี่ยนนั้นทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการซ้ือขายสุดท้าย
ของปีนั้นๆ เพ่ือประโยชน์ในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
บริษัทจัดการจะเปิดบริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนสําหรับกองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการท่ีบริษัทจัดการเปิด
ให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เท่านั้น  
 
8.2.1 รูปแบบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
1. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ 
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
1.1 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี)  
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปลี่ยนการถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้  
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1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อขอรับใบคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ภายในวัน
และเวลาท่ีระบุในข้อ 8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนให้ครบถ้วนชัดเจน โดยระบุ
ชื่อกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางท่ีต้องการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมท้ังจํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะออกจากกองทุน
ต้นทาง และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการกําหนด และย่ืนคําสั่งต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการสับเปลี่ยนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน  
3) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนคร้ังละไม่ตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่ง
ขายคืนท่ีกําหนดไว้ในโครงการจัดการ  
4) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ข้ันตํ่าท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ี
บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น  
5) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินท้ังหมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนมีไม่
เพียงพอท่ีจะนําไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนอ่ืน ตามมูลค่าข้ันตํ่าท่ีระบุไว้ในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
ปฏิเสธการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว 
6) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนทํารายการสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุนเข้าจากกองทุนอ่ืนมายังกองทุนนี้ และจํานวนเงินท่ีได้ไม่เพียงพอท่ี จะนําไปซ้ือ
หน่วยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่นําเงินดังกล่าวมาซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไว้ในคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุน  
7) ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้ย่ืนคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ
บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ยังไม่สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่าง
การดําเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 11 “การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง” 12. “การหยุดขายหรือรับซ้ือคืน
หน่วยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือว่าคําสั่งสับเปลีย่นหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของวันแรกท่ีจะเปิดทําการสับเปลี่ยน
คร้ังต่อไป 
8) เม่ือผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนไม่ได้ หากรายการดังกล่าวนั้น บริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิ้นสมบรูณ์แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  
 
ท้ังนี้ เงื่อนไขการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้วิธีการท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
1.2 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการก่อนเปิดให้บริการ  
 
1.3 การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อ่ืน  
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เพ่ือเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทํา
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การของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
2. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน มายังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ
ของบริษัทจัดการ   
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงค์จะสับเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนอ่ืนมายังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการ สามารถทําได้
โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั่งสับเปลี่ยนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ระหว่าง บลจ.” หรือใบคําสั่งอ่ืนใดท่ี
บริษัทจัดการจะกําหนดเพ่ิมเติม ระบุจํานวนเงินท่ีต้องการสับเปลี่ยน ชื่อกองทุน และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจัดการกําหนด เพ่ือ
ประกอบการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปย่ืนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน 
 
บริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงินท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการอ่ืน และข้อมูลการลง
ทุนเดิม ตามที่ได้ระบุในหนังสือรับรองการโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ภายใต้ชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุน และต้องนําส่งเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั้นๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอ่ืนใด เป็นเงินค่าซ้ือหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพนี้ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร 
 
บริษัทจัดการจะถือวันท่ีทํารายการสับเปล่ียนเข้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 8.2.2 เว้นแต่ในกรณีท่ีบริษัทจัดการของกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพอ่ืน (กองทุนต้นทาง) นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอ่ืนใด ล่าช้ากว่าเงื่อนไขท่ีระบุในข้อ 8.2.2 แต่ยังไม่เกินกว่าวันท่ี
กําหนดในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาวันท่ีทํารายการสับเปลี่ยนเข้าให้นอกเหนือจากเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อ 
8.2.2 ได้โดยเป็นไปตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจัดการของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพอ่ืน (กองทุนต้นทาง) 
นําส่งเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวิธีการอ่ืนใด ล่าช้ากว่าวันท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือว่ารายการดังกล่าวเป็น
รายการซ้ือ มิใช่รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยระบุไว้ในหนังสือรับรองการซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือแนบเป็นหลักฐานประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจําปี 
 
3. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการอ่ืน 
ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีความประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน
สามารถทําได้โดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําสั่งสับเปลี่ยนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ระหว่าง บลจ.” หรือใบ
คําสั่งอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการจะกําหนดเพ่ิมเติม โดยระบุชื่อกองทุนต้นทาง จํานวนเงินท่ีต้องการได้รับจากการขายคืนกองทุนต้นทางเพื่อไปลงทุน
ในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหน่วยลงทุนท่ีต้องการจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนต้นทาง ชื่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพร้อมท้ัง
เอกสารอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการกําหนด และชื่อบัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อประกอบการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนไปย่ืนท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) จะส่ง
มอบสําเนาหลักฐานการรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะต้องแจ้งต่อ
บริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั้นถึงการทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวเอง 
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ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจํานวนหน่วยลงทุนหรือจํานวนเงินท่ีต้องการสับเปลี่ยนมากกว่าจํานวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุน
คงเหลือในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงศ์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฎอยู่ใน
ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากว่าจํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ัน
ตํ่าท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท้ังหมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ในรายการท่ีบันทึก
โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทุนนั้น 
 
บริษัทจัดการจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนสําหรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซ่ึงหักค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ในกรณี
ดังกล่าวให้แก่กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพท่ีผู้ถือหน่วยประสงค์จะซ้ือหน่วยลงทุนหรือบริษัทจัดการท่ีรับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพดังกล่าวตามท่ีระบุไว้ในใบคําขอสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแต่วันท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับ
ซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้ทํารายการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์แล้ว ท้ังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมูลค่าข้ันตํ่าในการขาย
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางด้วย หากมูลค่าเงินโอนไปเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพไม่เพียงพอต่อมูลค่าข้ันตํ่าของการ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ 
 
8.2.2 ราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนดังต่อไปน้ีเป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ดังนี้  
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้รับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนืหน่วย
ลงทุนได้ทํารายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทําการซ้ือขายท่ีบริษัทจัดการกําหนด
ข้ึนเป็นการท่ัวไป ท้ังนี้ วันทําการซ้ือขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการท่ีกองทุนได้รับเงินจากกองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบ โดยปดิประกาศท่ีสํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
8.2.3 วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
บริษัทจัดการจะเปิดรับคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกภายใน 30 วันทําการหลังจากปิดการเสนอขายคร้ัง
แรก หากกรณีวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทําการถัดไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทําการ ในระหว่างเวลาเร่ิมเปิดทําการ – 15.30 น.  
 
เงื่อนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และวิธีการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพ่ือเป็นการ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ 
โดยปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
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ในกรณีท่ีวันทําการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ซ่ึงอาจเป็น
วันท่ีบริษัทจัดการเปิดทําการแต่มีคําสั่งให้เป็นวันหยุดการซ้ือขายหน่วยลงทุน) บริษัทจัดการจะเลื่อนการซ้ือหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกไปเป็นวันทําการถัดไป หรืออ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร  
 
9. การชําระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :  
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน 
บริษัทจัดการจะกําหนดข้ันตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานก่อน และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดย
ข้ันตอนท่ีกําหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  
 
10. การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
10.1 บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ท่ีได้มีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้
ในกรณี ดังต่อไปนี้  
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตุดังต่อไปน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของ
ผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบว่า ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่
ถูกต้องต่างจากราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ี
ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
10.2 การเลื่อนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(1) เลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผัน
จากสํานักงาน  
(2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งขายคนืหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบเร่ืองดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมท้ังจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความ
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ท้ังนี้ 
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  
(4) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนตามลําดับวันท่ีส่งคําสั่งขายคืน
ก่อนหลัง  
 
 



 

 
 

P a g e  50 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (โครงการ) 
 

กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
Krung Thai Smart Equity RMFKTEF-RMF 

11. การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสั่ง :  
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้
แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปน้ี  
(1) ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายได้ตามปกติ  
 
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปน้ี โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจําเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ท้ังนี้ การไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่งสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสาํนักงาน  
 
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกิดข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ  
(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายได้ตามปกติ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ี
ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจาก
ต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  
 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจาก
ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปน้ี  
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปน้ี  
1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การให้การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ  
 
(5) ในกรณีท่ีวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันท่ีสํานักงานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน และคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนสําหรับวันดังกล่าว และ
ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดรับคําสั่งในกรณีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการกรณีพิเศษ
นั้น โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
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2. เม่ือปรากฎเหตุตามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (4) และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปน้ี  
(1) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 1.(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึง
การหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย  
 
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
พร้อมท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดนั้นให้สํานักงานทราบโดยพลัน  
 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามข้อ 1.(1) (2) และ (3) เกินหนึ่งวันทําการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรับคําสั่งซ้ือ 
คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการ
สุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  
(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซ้ือคืน หรือสับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับ
มาแล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย
ลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได้  
 
3. บริษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นต่างจาก
ราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องต้ังแต่หนึ่งสตางค์ข้ึนไปและคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีมีคําสั่งซ้ือหรือ
คําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผู้ลงทุนท่ัวไปให้ทราบ
ถึงการหยุดรับคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน  
 
12. การหยุดขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพ่ือ
รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืนหรือคําสั่ง
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสั่งซ้ือ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 
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13. เง่ือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  
(1) ผู้สั่งซ้ือหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนตามท่ีสั่งซ้ือหลังจากที่ได้ชําระเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจํานวน 
ท้ังนี้ หากการจัดสรรหน่วยลงทุนดังกล่าว จะทําให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้ท้ังหมดตามคําสั่งจองซ้ือแต่จะจัดสรรให้เท่าท่ีไม่เกินสัดส่วน
หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดเว้นแต่ในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่อง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ซ่ึงเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
14. การจ่ายเงินปันผล :  
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : - 
14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : - 
 
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด) :  
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
ประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.745 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่ายท้ังหมดท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงท่ีผู้ลงทุนทําการสั่งซ้ือหรือขายคืน
หน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น รวมถึงสอดคล้องกับเพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่ายแต่ละรายการท่ีมีการปรับเพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลง
ไป โดยการปรับเพ่ิมข้ึนหรือเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินท้ังหมด เว้นแต่
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลักษณะ
เดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคํานวณ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :   
ท้ังนี้  หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกนั (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การจัดการซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยังกองทุน
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ปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจาก (1) เงินลงทุน 900 ล้านบาท ในอัตราท่ีกองทุนต้นทาง
กําหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทในอัตราท่ีกองทุนปลายทางกําหนด เป็นต้น 
 
 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.077575 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สิน
ท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น  ณ วันท่ีคํานวณ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :   
 
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินท้ังหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สิน
ท้ังหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการ
คํานวณในลักษณะเดียวกันกับค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ณ วันท่ีคํานวณ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :   
 
15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  
ไม่มี 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :  
ไม่มี 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
 
อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ดังกล่าวข้างต้นเป็นการประมาณการจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น 
ขนาดของกองทุน จํานวนผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือในช่วงท่ีผู้ลงทุนทําการสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นต้น โดยจะเรียก
เก็บตามท่ีจ่ายจริง  
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รายละเอียดเพ่ิมเติม :  

(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ในการเสนอขายคร้ังแรกจะจ่ายตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ย
เท่ากันทุกวัน เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่ 
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน 
ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บาท  
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวข้องในการจัดต้ังกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
 
(2) ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายท้ังจํานวนหรือทยอยตัดจ่าย
ตามระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่  
(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจน
การสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 0.1605 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 
(ข) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามคําสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของ
สมาคม  
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิดบัญชีกองทุน เอกสารแสดง
สิทธิในหน่วยลงทุน บัตรกองทุน คู่มือการลงทุน ใบคําสั่งซ้ือหน่วยลงทุนใบคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ค่าจัดทําจัดพิมพ์ และ
จัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผู้ถือหน่วยลงทุน 
(ง) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารท่ีเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้
ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ชวน รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน รายงานประจําปีถึงผู้ถือหน่วยลงทุน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
(ฉ) ค่าแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดัชนีอ้างอิง การใช้สิทธิในดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ี
เกิดข้ึนจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือนํามาใช้ในการคํานวณตัวแปรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุน ตามที่จ่ายจริง  
(ซ) ค่าเอกสารทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน 
(ฌ) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพ่ิมเติมจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม  
(ญ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเม่ือได้รับคําสั่งจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษา
สิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ของกองทุน  
(ฎ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี้เป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหน้ีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ 
ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับ
ทางราชการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการรับชําระหน้ีเป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหน้ีด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทํา
ประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว  
(ฏ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  
(ฐ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสําหรับ
หนังสือโต้ตอบกับผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์  
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(ฑ) ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน  
(ฒ) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนี้ใดของกองทุนรวม  
(ณ) ค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีและการโอนหลักทรัพย์ของกองทุนของธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีธนาคาร
เรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง 
(ด) ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ และ/
หรืออัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง 
(ต) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนัดชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง 
 
การคิดค่าใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  
(3) ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับการซ้ือหลักทรัพย์ ซ่ึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซ้ือหลักทรัพย์เม่ือมีการซ้ือหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับ
การขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เม่ือมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่  
(ก) ค่าอากรแสตมป์  
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซ้ือขายหลักทรัพย์  
(ค) ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 
(4) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและ
เวลาท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ท้ังนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยบริษัท
จัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอัตราท่ีกําหนดในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายตามข้อ (4) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอย่างชัดเจนใน
หนังสอืชี้ชวนฉบับข้อมูลสําคัญท่ีผู้ลงทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซ่ึงบริษัทจัดการจัดทําเม่ือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี  
 
ค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถูกเปิดเผยเป็นยอดรวมของค่าใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบกําไรขาดทุนของ
กองทุนซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจําปี  
 
ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงการรับรู้
ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย
ถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
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อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนให้กับผู้ลงทุน
แต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของ
บริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพ่ือให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว 
 
ท้ังนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไปยัง
กองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ในอัตราท่ี
กองทุนต้นทางกําหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทางเพ่ิมเติมอีก เป็น
ต้น 
 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา : 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพ่ือให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว  
 
ท้ังนี้ หากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซํ้าซ้อนกับกองทุนปลายทาง เช่น หากกองทุนต้นทางมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1,000 ล้านบาท และจัดสรรการลงทุนไป
ยังกองทุนปลายทางจํานวน 100 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาท ใน
อัตราท่ีกองทุนต้นทางกําหนดเท่านั้น โดยกองทุนปลายทางจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง
เพ่ิมเติมอีก เป็นต้น 
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15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching In) : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพ่ือให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว  
 
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) : มี 
ประมาณการค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุน 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
• สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ  
   ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคารับซ้ือคืน 
• สับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอ่ืน บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสับ 
เปลี่ยนออกด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 
    - ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน ข้ันตํ่า 200 บาท หรือ 
    - 200 บาทต่อรายการ 
 
อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ให้กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ 
สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ   
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพ่ือให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว  
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15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่มี  
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ  
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
 
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : มี  
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
บริษัทจะเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อ 
ไปนี้ 
- ไม่เกินร้อยละ 3.21 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทําการก่อนหน้าวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน ข้ันตํ่า 200 บาท หรือ 
- 200 บาทต่อรายการ 
 
ท้ังนี้ บริษัทจะประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเรียกเก็บค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุน 
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
- ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย์ 
 กรณีสั่งซ้ือหรือขายหน่วยลงทุน 
ไม่เกินร้อยละ 0.535 ของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เม่ือสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนโดยคํานวณ
เข้าไปในราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เพ่ือนําเงินดังกล่าวไปชําระเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซ้ือหรือสั่งขาย
หลักทรัพย์ ตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์  
 
 กรณีสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ไม่เกินร้อยละ 0.535  ของราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บ เม่ือสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า(switching 
in) หรือสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เพ่ือนําเงินดังกล่าวไป
ชําระเป็นค่าใช้จา่ยหรือค่าธรรมเนียมในการสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือสั่งซ้ือหรือสั่งขายหลักทรัพย์  
 
อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย์ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย์ ให้กับผู้
ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงาน
ของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี)และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ  
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ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะระบุข้อความ “บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลักทรัพย์กับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากัน ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ 
และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถ้ามี) และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ” ไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ เพ่ือให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว  
 
- ค่าธรรมเนียมการทํารายการซ้ือขายหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด  
 
- ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน หรือการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด  
 
- ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพ่ือซ้ือหน่วยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด  
 
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จากผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณี
พิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการดําเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอนหน่วยลงทุน 
ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด  
 
ท้ังนี้ ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สั่งซ้ือหรือผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้น เป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน อย่างไร
ก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
 
15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  
 บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมทุกวันท่ีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันท่ีคํานวณนั้น
เป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียมโดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน (ถ้ามี) 
และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน 
 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายท้ังจํานวน หรือทยอยตัดจ่ายตาม
ระยะเวลาการใช้งานของค่าใช้จ่ายนั้น  
 
ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับการซ้ือหลักทรัพย์ ซ่ึงจะรวมอยู่ในต้นทุนของค่าซ้ือหลักทรัพย์เม่ือมีการซื้อหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับการ
ขายหลักทรัพย์จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เม่ือมีการขายหลักทรัพย์ 
 
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง 
 
ท้ังนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
และหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ภาษีต่างๆ ดังกล่าวโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว 
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15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
โครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังต่อไปน้ี 
15.5.1. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการได้ดําเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนตามท่ีได้ระบไุว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผย
ข้อมูลเร่ืองดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเพิ่มข้ึน เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูลเร่ืองดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีในการซ้ือ
ขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 
 
ในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมเปิดซ่ึงโครงการได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
เพ่ิมข้ึนจากมูลค่าข้ันสูงของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ีระบุไว้ล่าสุดในโครงการ และต่อมาบริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนตามท่ีระบุไว้นั้น ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเปิดเผยเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนตามวิธีการดังต่อไปน้ี 
(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ  
(2) จัดให้มีข้อมูลเร่ืองดังกล่าวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)  
 
ในกรณีท่ีเป็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามท่ีระบุไว้ล่าสุดใน
โครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าวได้ต่อเม่ือได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วย
ลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมด 
 
15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย  
บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้ผู้ลงทุนทราบอย่างท่ัวถึงด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม ภายใน 3 วันทําการนับ
แต่วันท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายดังกลา่ว เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือจัดให้มีข้อมูล
เร่ืองดังกล่าวไว้ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนว่ยลงทุน (ถ้ามี) เป็นต้น 
   
ท้ังนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 และข้อ 15.5.2 ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย  
 
15.5.3 กรณีท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการคิด
ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามท่ีระบุในข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 เป็นอย่างอ่ืนในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ี
จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีบังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
15.6. หมายเหตุ : - 
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16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :   
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ 
  
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :  
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
โดยการคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการตามที่ประกาศสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนด ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีหลักการดังกล่าวไม่ครอบคลุมกรณีใดอันอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต บริษัทจัดการจะใช้หลักปฏิบัติอันเป็นท่ียอมรับ เป็นสากล โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์  
 
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปน้ี  
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทําการ  
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน ท้ังนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวัน
ทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว  
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวันดังต่อไปน้ี  
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด  
(ข) วันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป  
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมกําหนดวันทําการซ้ือขายหน่วย
ลงทุนแต่ละคร้ังห่างกันยาวกว่าหนึ่งเดือน  
(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป  
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการ
ถัดไป  
 
การประกาศมูลค่าและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังต่อไปน้ี  
(1) ใช้ตัวเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(2) ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดข้ึนโดยสมาคม (NAV Center) หรือ
ช่องทางอ่ืนท่ีสํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไปก็ได้  
(3) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจ
ลงทุนได้ 
(4) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ท่ีทําการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแห่งท่ีผู้สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใช้ซ้ือขาย
หน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้  
 
มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดเมื่อสิ้นวันทําการท่ีคํานวณนั้น  
 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์  
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ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด
ไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
3. การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือจํานวนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังต่อไปน้ี  
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือ
ใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ข้ึน ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคํานวณราคารับซ้ือคืนหน่วย
ลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง  
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศ
ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามที่คํานวณได้ใน (3.2)  
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลข
โดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง  
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดข้ึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิด  
 
4. ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ 2. เม่ือมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ี  
(1) เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว  
(2) เม่ือมีเหตุท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นต้ังแต่วันท่ีปรากฎเหตุดังกล่าว  
 
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  
ประกาศทางเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลดังกล่าวภายในเวลาท่ีผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้  
 
อนึ่ง หากมีเหตุทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศ ผ่านช่องทางอ่ืนใดท่ี
เหมาะสม เช่น NAV Center หรือหนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะประกาศในช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซ่ึงบริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
 
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็นอัตราไม่ถึงร้อย
ละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปน้ี 
(1)  จัดทําและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ีพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี ้
       (ก)  มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้อง 
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       (ข)  มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
       (ค)  สาเหตุท่ีทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
       (ง)  มาตรการป้องกันเพ่ือมิให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีท่ีความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่
อาจควบคุมได้ 
 (2)  ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีทําให้มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่องถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนคร้ังต่อไป ให้
บริษัทจัดการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องต้ังแต่วันท่ีพบว่ามูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง 
 
2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าต้ังแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราต้ังแต่
ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
    (1)  คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังต้ังแต่วันท่ีบริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันท่ีมูลค่าหรือ
ราคาหน่วยลงทุนถูกต้อง 
    (2)  ดําเนินการดังนี้เฉพาะวันท่ีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว 
          (ก)  จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้นภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการพบว่ามูลค่า
หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลังเสร็จสิ้น เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวนัทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
    รายงานตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) วรรคหนึ่ง ให้มีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1(1)โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการ
แก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนรวมเปิด ให้ระบุการดําเนินการของบริษัทจัดการกองทุนรวมเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ไว้แทนข้อมูลตามข้อ 1(1) (ง) 
          (ข)  แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) 
          (ค)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมท่ีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และวัน เดือน 
ปี ท่ีมีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) 
    ความในวรรคหนึ่ง (2) (ค) มิให้นํามาใช้บังคับกบักองทุนรวมปิดท่ีมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และได้
ประกาศการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนตามระเบียบหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
 
3. นอกจากการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. แล้ว ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้อง  หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมี
มูลค่าต้ังแต่ 1 สตางค์ข้ึนไป และคิดเป็นอัตราต้ังแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดําเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันท่ี
มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องนั้นมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว 
   (1)  จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนตามข้อ 2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ด้วย โดยให้อยู่ในส่วนของการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง 
   (2)  ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 4. ให้แล้วเสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทํา
การนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
    (3)  จัดทํามาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมท้ังสําเนารายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุน
ย้อนหลังตามข้อ 2. วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้สํานักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่
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ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์
รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน 
 
4. ในการชดเชยราคาตามข้อ  3(2) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
    (1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องตํ่ากว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้ 
          (ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน   
    1.  ให้บริษัทจัดการลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
    2.  หากปรากฏว่าผู้ซ้ือหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด 
ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง เป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจาํนวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นั้นและจ่ายเงิน
ของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด  เว้นแต่การท่ีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์
ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
          (ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของ
กองทุนรวมเปิดเปน็จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน 
  (2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบัติดังนี้ 
        (ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่าง
ของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพ่ือ
ชดเชยราคาให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุน 
        (ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   
    1.  ให้บริษัทจัดการลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่
ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง 
   2.  หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้อง
ลด ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่นั้นและ
จ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนรวมเปิด เว้นแต่การท่ี
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 
     ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง 100 บาท บริษัทจัดการ
อาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุน แต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ให้
บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน
การชดเชยราคา 
     การจ่ายเงินของกองทุนรวมเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือผู้ซ้ือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (2) 
(ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนรวมเปิดก็ได้ 
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5. ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสําเนารายงานตามข้อ 1(1) และข้อ 2 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ เพ่ือให้สํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
6. ห้ามมิให้บริษัทจัดการคิดค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีท่ีความไม่
ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ 
 
17. ชื่อผู้เก่ียวข้อง :  
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 
17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :  
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)  
 
17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :  
ไม่มี 
 
17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :  
ชื่อ : - 
สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ : - 
 
17.5. ท่ีปรึกษา :  
17.5.1. ชื่อท่ีปรึกษาการลงทุน :  
ชื่อ : - 
 
17.5.2. ชื่อท่ีปรึกษากองทุน : - 
 
17.6. ผู้สอบบัญชี :  
ชื่อ : นาย พจน์ อัศวสันติชัย 
ชื่อ : นางสาว วันนิสา งามบัวทอง 
ชื่อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสด์ิ 
ชื่อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม (ผู้สอบบัญชี) :  
หรือบุคคลอ่ืนท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจัดการจะแจังให้สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  
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17.7. การแต่งต้ังคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : - 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปีของกองทุนรวม :  
18.1. วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี :  
18.2. วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก :  
18.3. รายละเอียดเพ่ิมเติม :  
วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปี  
วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีสํานักงานรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 
 
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :  
19.1 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ หากมิได้กระทําตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตาม
จํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 
ในกรณีท่ีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ได้กระทําตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุน
รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการจัดการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้มีมติให้แก้ไข  
 
อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของ
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของโครงการ หรือในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือ
หน่วยลงทุนเม่ือคํานวณเฉพาะหน่วยลงทุนแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละห้าสิบห้าของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น ให้บริษัทจัดการกองทุน
รวมส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น 
 
ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ วันท่ีได้มีมติให้
แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี  
 
19.2 ในการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจํากัดในการนับ
คะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางท่ีสํานักงานกําหนดได้ 
 
19.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือวิธีการจัดการท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและ
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการย่ืนคําขอเป็นหนังสือ พร้อมท้ังรายละเอียดของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
และคํารับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์  
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เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานท่ีครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้  
 
19.4 บริษัทจัดการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยไม่
ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ท้ังนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
19.5 ในกรณีท่ีมีการลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) มิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวม
ปลายทาง อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีกองทุนรวมปลายทางไม่สามารถดําเนินการเพื่อขอมติได้ เนื่องจากติดข้อจํากัดห้ามมิให้กองทุนรวมต้นทางลงมติ
ให้กองทุนรวมปลายทาง บริษัทจัดการสามารถขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ หากได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในส่วนท่ีเหลือ ยกเว้นกรณีกองทุนปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) และกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure fund) ให้กองทุนรวมต้นทางลงมติให้กองทุนรวมปลายทางได้สูงสุดไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดัิงกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อกําหนดอื่น ๆ :  
20.1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีการจัดการตามท่ีเห็นสมควรในกรณีท่ีส่วน
ราชการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายได้มีการปรับเปลี่ยน แก้ไขเพิ่ม/ลด ประกาศกําหนด เห็นชอบ สั่งการ ผ่อนผันในเร่ืองต่างๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับวงเงิน
รับอนุญาต และ/หรือวงเงินรับอนุญาตคงเหลือ และ/หรือหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดต้ังจัดการ และ/หรือวิธีการบริหารจัดการและการทํา
ประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอ่ืนเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกองทุนไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองของกฎหมาย ประกาศ ข้อกําหนด ระเบียบปฏิบัติ เงื่อนไข หรือรายละเอียดต่าง ๆ ฯลฯ ท้ังนี้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือ
หน่วยลงทุนทุกรายแล้ว อาทิเช่น เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเพ่ิม/ลด และ/หรือ การยกเลิกวงเงินรับอนุญาต การแต่งต้ังผู้จัดการกองทุนร่วม การ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาขาย ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน การเพิ่มหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุน และการชําระเงินให้ผู้ขายคืนหน่วย
ลงทุน การกําหนดเหตุเพ่ิมเติมกรณีไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสั่งซ้ือหรือคําสั่ง
ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น ท้ังนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ผ่อนผัน สั่งการ ให้สามารถกระทําได้  
 
20.2) การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการรู้
หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ท้ังนี้ หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงาน
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พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในกรณีท่ีมี
ค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใชจ้่ายดังกล่าว  
 
หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  
 
20.3) การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม  
ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่า
หนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการ
ขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วย
ลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจดัการจะนับคะแนนเสียงของผู้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มจํานวนท่ีถืออยู่ 
 
20.4) ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน  
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของกองทุนรวม 
ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าท่ีของบริษัทจัดการ 
 
20.5) บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวใน
การจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี  
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ  
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยคร้ังเกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคล
ดังกล่าว (churning)  
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทําด้วยความเป็นธรรม
และคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย  
 
บริษัทจัดการไม่สามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชน์ของบริษัทได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเรื่องท่ีไม่พึง
กระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ให้บริการจัดให้แก่บริษัทจัดการหรือพนักงานของบริษัทจัดการตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซ่ึงผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ได้ท่ี www.ktam.co.th "  
 
20.6) การกู้ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน  
บริษัทจัดการอาจกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนได้ โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด ดังต่อไปน้ี  
(1) กู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนได้เฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคล่องของกองทุน  
(2) เงินท่ีได้จากการกู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นค่าขายคืนหน่วยลงทุน  
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(3) จํานวนเงินกู้ยืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เว้นแต่ในกรณีจําเป็น
และสมควรเพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนอันเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้าง 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผันอัตราดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
(4) คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และไม่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนนั้น 
ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคู่สัญญาเป็นกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนรวมนั้นจะต้องไม่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการนั้นเอง  
(5) จัดทํารายงานพร้อมระบุสาเหตุของการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําสัญญากู้ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน  
การกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการอาจทําคําขอวงเงินสินเชื่อไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ยืมเงินแต่ละคร้ังต้องมีระยะเวลา
ตามสัญญากู้ยืมเงินแต่ละสัญญาไม่เกิน 90 วัน  
 
นอกจากนี้ การทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนในนามกองทุนดังกล่าวข้างต้น ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กําหนดโดยศูนย์ซ้ือขายตรา
สารหนี้ไทย หรือบริษัทหลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สัญญามาตรฐานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ยอมรับ และต้องมีอายุสัญญาไม่เกิน 90 วัน  
ท้ังนี้ ให้บริษัทจัดการจัดทําและจัดส่งรายงานการกู้ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 
20.7) ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) 
โดยมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผู้ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซ่ึงมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีใน
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมี
ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกําหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี FATCA 
กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพ่ือหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกําหนดให้ลูกค้า
บางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
 

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-
Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบท่ีสําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเริ่มต้นต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงิน
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมต้น
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ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนด
ของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ี
ดําเนินการหักเงนิ ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กับกองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป 
 

เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมท้ังเพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ี
เกี่ยวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับ
ฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
(1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกําหนด) 
ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจําตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและ
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับ
บริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐท้ังในและต่างประเทศ ตามข้อกาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพ่ิมเติม เพ่ือยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเม่ือข้อมูลท่ีเคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพ่ือยืนยันการเข้า
ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ท้ังนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายดังกล่าว 
(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 
เพ่ือเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพ่ือให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับ
ประโยชน์เพ่ิมข้ึนหากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการ
หรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย
อย่างดังต่อไปนี้ตามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว 
และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบุไว้ในคําขอเปิดบัญชี   
(1) ไม่รับคําสั่งซ้ือ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพ่ิมข้ึน หากมีการ
ดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องข้างต้น 
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กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 
Krung Thai Smart Equity RMFKTEF-RMF 

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้บริษัท
จัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก 
ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็น
พลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกําหนด) เท่านั้น  

 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ 
(รวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือ
ดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไม่จําเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน 
 
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสั่งท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังนี้ ในกรณีท่ี
ข้อกําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งต้ังผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มี
อํานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ท่ีได้รับ
การแต่งต้ังโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนท้ังปวง 
 

การท่ีผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอด
ใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุน
และบริษัทจัดการกองทุนรวม 
 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้
ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 


