
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน3 
The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund3 : KTFIX3M3 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
คําจํากัดความ :  
กองทุนรวม  หมายถึง  กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน3 
 
หนวยลงทุน หมายถึง  หนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน3 
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม คือ บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 
ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง  ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน3 
 
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน3 
 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนแลวแตกรณี    
  
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง  บริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
วันทําการ หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ 
 
วันทําการขาย  หมายถึง วันทําการขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดไวในรายละเอียดหนวยลงทุนโครงการ  
 
วันทําการรับซื้อคืน หมายถึง บริษัทจัดการจะกําหนดและระบุวันรับซ้ือคืนหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวนหรือประกาศในเอกสารแนบ
หนังสือชี้ชวน 
 
วันสับเปล่ียนหนวยลงทุน  หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตนทาง) เพื่อซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนอีก
กองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง)    
 
คําเสนอซ้ือ หมายถึง คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการเปนการท่ัวไปที่ผูทําคําเสนอซื้อตองปฏิบัติตามประกาศวาดวยหลักเกณฑ 
เงื่อนไข  และวิธีการในการเขาถือ หลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 
 
ราคาเสนอขายหนวยลงทุน หมายถึง ราคาขายหนวยลงทุนคร้ังแรกซ่ึงเทากับมูลคาที่ตราไว บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 
(ถามี)  
 
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนที่ตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง หักดวยคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) ซึ่งเปนราคาที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  
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มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดตามทะเบียนหนวย
ลงทุน เม่ือส้ินวันที่คํานวณน้ัน โดยคํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก
สากล 
 
แกไขราคายอนหลัง หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองโดยแกไขราคายอนหลังต้ังแตวันที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน 
 
การชดเชยราคา หมายถึง  การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือ
การจายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองแทนการเพ่ิมหรือลดจํานวนหนวย
ลงทุน 
 
กลุมกิจการ หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมารตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเก่ียวกับการจัดทํางบการเงินรวม 
 
บริษัทยอย หมายถึง บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดต้ังขึ้นและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัทจํากัดนั้น 
 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือบริษัท
มหาชน จํากัด 
 
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 
 
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่เก่ียวกับการจัดการลงทุน 
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
สํานักงานคณะกรรมการ หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ก.ล.ต. 
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ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยูบริษัทจัดการ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32  
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน3 
 

1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : The Krung Thai Capital Protection Fixed 3M Fund3 
 

1.3. ชื่อยอ : KTFIX3M3 
 

1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปด  
การระดมทุน : ผูลงทุนในประเทศ  
 

1.5. อายุโครงการ :   ไมกําหนดอายุโครงการ  
 เงื่อนไขอื่นๆ :    
ไมมี 
 

1.6 ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  
 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนทีเ่สนอขาย :  
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 3,000.00 ลานบาท  
เงื่อนไข : ในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการไดไม
เกิน 300 ลานบาท (สามรอยลานบาท) 
 

2.2. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท  
 

2.3. จํานวนหนวยลงทุน : 300,000,000.00 หนวย  
 

2.4. ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ 
 

2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
 

2.6. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังแรก :  10,000.00 บาท  
 

2.7. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป :  ไมกําหนด 
 

2.8. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด  
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด  
 

2.9. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด  
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด  
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3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทนุรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลงทุนใน
หลักทรัพยหรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน : 
3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  
เพื่อรองรับเงินของผูลงทุนที่จะครบกําหนดจากการลงทุนในกองทุนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทที่ครบกําหนดในแตละเดือน 
และเพื่อระดมเงินจากผูลงทุนที่เปนผูลงทุนทั่วไปและนิติบุคคล เพื่อลงทุนในตราสารหนี้ระยะส้ันที่มีความเส่ียงตํ่า โดยเปดโอกาสใหผู
ลงทุนสามารถไถถอนหนวยลงทุนหรือลงทุนตอไดทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 
 
3.2. ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง 
ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ 
การแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
 
3.3. นโยบายการลงทุน : ตราสารแหงหนี้ 
การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน 
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : 
 
3.4. ลักษณะพิเศษ : 
- กองทุนรวมคุมครองเงินตน 
 
หลักเกณฑเงื่อนไขการคุมครองเงินตน : 
ขอมูลเก่ียวกับเงื่อนไขการคุมครอง : 
บริษัทจัดการจะเร่ิมเปดเสนอขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังจากการเปดเสนอขายครั้งแรก ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 
3 เดือน ตามรายละเอียดวันทําการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามที่ บริษัทจัดการระบุไวในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูล 
สําคัญ หรือเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ โดยผูลงทุนจะไดรับความคุมครองเงินลงทุน ดังนี้ 
 
เงื่อนไขการคุมครอง 
ผูถือหนวยลงทุนจะตองถือหนวยลงทุนครบรอบระยะเวลาลงทุน โดยนับต้ังแตวันที่ผูถือหนวยลงทุนเร่ิมลงทุนจนถึงวันครบรอบ 
ระยะเวลาการลงทุนของกองทุนแตละรอบ ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีการขายคืนหนวยลงทุนบางสวนหรือทั้งหมด เฉพาะเงิน 
ที่ผูถือหนวยลงทุนไดทําการขายคืนหนวยลงทุนนั้น จะไมไดรับการคุมครอง 
 
ขอมูลเก่ียวกับจํานวนเงินที่คุมครอง : 
เงินลงทุนที่คุมครอง คือ เงินคาซ้ือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนที่สะสมในทุกรอบที่ผานมา หักดวยยอดเงินที่ผูถือหนวยลง 
ทุนไดทําการขายคืนหนวยลงทุน 
 
ขอมูลเก่ียวกับระยะเวลาการคุมครอง : 
ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน และระยะเวลาการคุมครองจะส้ินสุดเม่ือเลิกกองทุน ยกเวนเหตุตองเลิกกองทุนตามขอ 
“การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” กอนครบรอบระยะเวลาการลงทุนนั้นๆ 
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รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
กองทุนมีนโยบายคุมครองเงินลงทุนเร่ิมแรกของผูถือหนวยลงทุนเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่ซื้อ-ขายหนวยลงทุนตามวันและเวลาท่ีบริษัท
จัดการกําหนดใหไดรับความคุมครองเงินตน และถือหนวยลงทุนตอเนื่องตลอดระยะเวลาถือครองตามที่บริษัทจัดการกําหนด   
 
กองทุนจะลงทุนในตราสารที่มุงจะใหเกิดความคุมครองเงินตน ไดแก  ตราสารภาครัฐไทย  ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือบัตรเงินฝาก ที่บริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร เปนผูออกเพื่อการกูยืมหรือรับเงินจากประชาชน เงินฝากในธนาคารพาณิชยหรือบัตรเงินฝากที่
ธนาคารพาณิชยเปนผูออก   หรือทรัพยสินอื่นที่มีความเส่ียงตํ่าหรือมีความเส่ียงเทียบเคียงไดกับตราสารภาครัฐไทย ทั้งนี้ โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
กองทุนจะลงทุนในตราสารขางตนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมนอยกวารอยละ 98 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน  ทั้งนี้ อัตราสวนขางตน จะมินํามาใชบังคับในกรณีตอไปนี้ 
1.ชวงระยะเวลาประมาณ 7 วันทําการนับต้ังแตวันจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวม 
2.ชวงระยะเวลาประมาณ 7 วันทําการกอนวันทําการขาย-รับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกในแต
ละรอบ  
3.ชวงระยะเวลาประมาณ 7 วันทําการหลังวันทําการขาย-รับซ้ือคืนหนวยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกในแตละ
รอบ  
 
สําหรับเงินลงทุนสวนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีลักษณะคลายเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ของธนาคารพาณิชย หรือ
ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังและ/หรือตราสารแหงหนี้ทั่วไปที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได      
 
ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivative)  และตราสารหน้ีที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง 
(Structure Note) 
 
กลไกในการคุมครองเงินตน 
ตัวอยางการคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ลงทุนในสวนคุมครองเงินตน 
 

แผนการลงทุน KTFIX3M3 อายุประมาณ 3 เดือน

หลักทรพัย 
วันที่เริ่มลงทุน 

อัตราผลตอบแทน/
คาใชจาย (%ตอป) 

วันส้ินสุดระยะเวลาการถือครอง

สัดสวนการลงทนุ 
มูลคาหนวย
ลงทุน (บาท) สัดสวนการลงทนุ มูลคาหนวยลงทุน 

พันธบัตรรัฐบาล/
พันธบัตรธปท.* 60.0% 6.00 1.33 60.04% 6.0200
เงินฝากธนาคาร** 40.0% 4.00 1.50 40.04% 4.0150
รวม 100% 10 100.08% 10.0350
หัก คาธรรมเนียม
กองทุนไมเกนิ     0.34 -0.08% 0.0085

ผลตอบแทนสุทธิ   10.0265
ที่มา : *ผูคาตราสารหนี้ / **สถาบันการเงิน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 
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หมายเหตุ: 
-  การลงทุนท่ีแทจริงอาจมีการเปลีย่นแปลงไปจากน้ีเพ่ือความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหน้ีและอัตราดอกเบ้ียของตราสารตางๆ 
-  ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธใินการแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทน และสัดสวนการลงทุนเพ่ือใหสอดคลองกบัสภาวะการณลงทุนใน
แตละขณะ 
 

3.5. การลงทุนในตางประเทศ : ไมมีการลงทุนในตางประเทศ 

 
3.6. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน : 
3.6.1  ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปน้ี เวนแตในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของ
หลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
 

3.6.1.1 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ไดแก   
(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก  ไดแก   
(1.1)  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย เปนผูออก 
ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 
(1.2) ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือบัตรเงินฝาก ที่บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอรเปนผูออกเพื่อการกูยืมหรือรับเงินจากประชาชน 
 

(2) ตราสารแหงหนี้ทั่วไป  ไดแก 
(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย  อันไดแก   
(ก)  ต๋ัวเงินคลัง 
(ข)  พันธบัตรรัฐบาล  หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
(ค)  พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่ระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน 
 

(2.2)  ตราสารภาครัฐตางประเทศ  อันไดแก  ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือ
หนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูคํ้าประกันที่มี 
rating 2 อันดับแรก จากสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือตางประเทศท่ีสํานักงานกําหนด ทั้งนี้ ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตาม
เงื่อนไขทายขอ 3.6.1.1 ดวย 
 

ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.6.1.1 เปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน ผลตอบแทนน้ันตองอยูในรูป
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีหรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น  
 

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.6.1.1 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน  
สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ย
เต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข   
 

เงื่อนไข ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2.2) ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(1)  เปนตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
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(2)  มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวาพรอมจะเสนอราคาซ้ือและรับซื้อ
ตราสารน้ัน ในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกําหนดอยูเสมอ โดย
ไดสงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายุของตราสารนั้น  และ 
 
(3)  เปนตราสารที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   
(ก)  ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ  ตราสารน้ันตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (investment grade)  
(ข)  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) ในการเสนอขายคร้ังแรก หากตราสารดังกลาวไมมีอันดับความนาเช่ือถือ
ของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) ตราสารนั้นตองมีบริษัทจัดการไมตํ่ากวาสาม
รายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 
 

3.6.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  
 

3.6.1.3 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับ 3.6.1.1 – 3.6.1.2 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
3.6.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ :- 
 
3.7 อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 
3.7.1. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังตอไปนี้ ในกรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปล่ียนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศท่ีแกไขดวย  
 

3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน โดยไมจํากัดอัตราสวน  
(1) ตราสารภาครัฐไทย 
(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.1.1 (2.2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก  
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2) เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสาร
นั้นในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto 
redemption) 
 

3.7.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนไดดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคารท่ีมี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือ
คูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายน้ัน ไมเกินรอยละ 
20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทนุ   
 (1)  ตราสารแหงหนี้ในประเทศ 
 (2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงินฝาก
ดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึง 
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3.7.1.3 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินของกลุมกิจการน้ันไมเกินอัตราอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
(2) อัตราที่คํานวณไดจากนํ้าหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและ
สอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 
3.7.1.4 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน หาก
ทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวโดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินผลรวมของนํ้าหนักของทรัพยสิน
ดังกลาวในตัวช้ีวัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนท่ีกําหนดในขอ 3.7.1.2 แลวแตกรณีก็ได 
 
3.7.1.5 ในกรณีของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย หรือ
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น หรือธนาคารตางประเทศ เปนผูออกหรือคูสัญญา เปนจํานวนท่ีมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไม
เกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุ
นอยกวา 1 ป แลวแตกรณี  
 
อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่มีการกําหนดอายุโครงการต้ังแตหนึ่งปขึ้นไป ทั้งนี้ เฉพาะในระยะเวลาหก
เดือนกอนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม  
 
ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหน่ึง ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว
โดยเฉล่ียต้ังแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 
 
เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในวันทําการ
ถัดจากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานทราบ
ภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทดวย 
 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจส่ังใหบริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น 
 

3.7.1.6 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงาน
เพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาท่ีเกิดความผันผวนดังกลาวมา
รวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.1.5 ไดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
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3.7.1.7 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ  3.7.1.2  ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามขอ 3.7.1.8 
ดวย  
(1)  ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสิน
หรือผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว  หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี ก็ได  
(2)  ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน  บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณ
อัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได 
 
3.7.1.8 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.7.1.7 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดังกลาวไดทํา
การรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลัก
หลัง  หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข  
 
3.7.1.9 ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้  ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดใน
ขางตน หากตอมาตราสารแหงหนี้นั้น มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ ใหบริษัทดําเนินการ
แกไขอัตราสวนใหเปนไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน
และสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน  
 
3.7.1.10 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน 
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  
 
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทํา
การนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงาน
สามารถตรวจสอบได   
 
3.7.1.11 ในกรณีที่การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออกเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน
รวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน ลง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ  
(1)  ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศท่ีกําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นได 
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจาํนวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอน
ผันจากสํานักงาน และ 
(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมาหรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้น
จนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซ้ือโดยการลดสัดสวนการถือ
หุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว 
ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
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3.7.1.12 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน 
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.7.1.5 ขอ 3.7.1.9 ขอ 3.7.1.10 และ ขอ 3.7.1.11 และการเกิน
อัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได   
 
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคา
เกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแต
วันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพ่ือใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได 
 
3.7.1.13 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ
บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกกองทุนรวม” 
 
รายละเอียดกรณี Specific : 
1. Total non-investment grade : ลงทุนไมเกินรอยละ 0.00 
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 0.00 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 0.00 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20 
5. Individual fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 0.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 0.00 
 
3.7.2. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ :- 
 
4. นโยบายการจายเงินปนผล :   ไมจาย  
 
5. การรับชําระหนี้เพ่ือกองทุนรวมดวยทรัพยสินอ่ืน :  
หากมีการผิดนัดชําระหน้ีหรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหน้ี
ได บริษัทจัดการจะรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระ
หนี้ ดังนี้  
 
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
1. เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้  
 
2. เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีในโอกาสแรกท่ีสามารถ
กระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ได
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จากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
นั้นได และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารองรายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหาร
ทรัพยสินนั้น  
 

3. เม่ือมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นในแตละคร้ัง บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่
ไดจากการรับชําระหน้ีคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิน้ันภายใน 45 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และ
จะแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่บริษัท
จัดการไดเฉล่ียเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเปนอยางอื่น  
 

ในการเฉล่ียเงินคืนแตละคร้ังตามขอ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ี
ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่
การเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีจน
ครบถวนและปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวม
คํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนก็ได 
 

4. เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวมไดรับชําระหน้ีตามตราสารแหงหนี้
หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 5.1.3 โดยอนุโลม  
 
5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
1. กอนการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละคร้ัง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุน
โดยมติเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความ
เห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน  
 

โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชน
ตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น  
 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับทรัพยสิน
ที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้  
 

2. เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
โดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสามาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้  
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได  
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสิน
ดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว  
 

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
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5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการให
ผูถือหนวยทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไม
สามารถชําระหนี้ได เปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการรับชําระหนี้ก็ได  ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว บริษัท
จัดการไมตองนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้นมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 
6. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เกบ็รักษาทรัพยสินของกองทุนรวม :  
6.1. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน :  
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท 0-2544-3935 โทรสาร 0-2937-783-4 
 

6.2. เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน :  
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังตอไปน้ี ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
1) เม่ือบริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญา แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนโดยบอก
กลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน  
2) ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว ผูดูแล
ผลประโยชน หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน  
3) ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันมีผลใหบริษัทจัดการและ
ผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงท่ีจะแกไขเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําส่ังระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้เนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพิ่ภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาว
ตอไป  ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน  
4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน  
5) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติในการเปนผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ 2535  บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจาก
วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการ แกไข
ดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จส้ิน ในกรณีที่ผูดูแล
ผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว 
 

บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัด
จากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข และเม่ือไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงต้ังผูดูแล
ผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน ทั้งนี้เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเปนอยางอื่น  
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6) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นที่เก่ียวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรือ
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญา
แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน  
 

อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานท้ังหมดของ
กองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําส่ังของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการ
ดําเนินงานอื่นใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อ
สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 
 

6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :  
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท 0-2544-3935 โทรสาร 0-2937-783-4 
และ/หรือที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด 
 
7. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี :  
ชื่อ : นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล   
ที่อยู  :  บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120โทรศัพท  0-2294-8504, 0-2294-8557 
โทรสาร 0-2294-2345 
 

ชื่อ : นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 
ที่อยู  :  บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120โทรศัพท  0-2294-8504, 0-2294-8557 
โทรสาร 0-2294-2345 
 
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
 
8. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน:  
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน)    
ที่อยู : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32  
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
หรือบคุคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
9. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนาย : ไมมี  
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10. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
ชื่อ : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
ที่อยู : ฝายสนับสนุนงานสาขา ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ  
เลขท่ี 35  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 
โทรศัพท 0 2208 4565-7, 0 2208 4558-9 โทรสาร 0 2256 8717  
 
บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงต้ังหรือยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง ในกรณีของการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบ
เพื่อทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน โดยผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไดรับการ
แตงต้ังจะตองปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ปฏิบัติหนาที่อยูกอนแลว  
 
11. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี  
 
12. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษากองทุน : ไมมี  
 
13. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  
13.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซ้ือ  
ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของ "กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน3” สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หนวยลงทุน ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และสามารถทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนไดในวันและเวลาเสนอขาย
หนวยลงทุนคร้ังแรก ซึ่งจะไดระบุไวในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการโดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัท
จัดการ และต้ังแตเวลาเปดทําการของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอื่น จนถึงเวลา 15.30 น.  
 

13.2. วิธีการเปดบัญชีกองทุน  
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีกองทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  และ
เอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซึ่งลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และแบบคําขอเปล่ียนแปลง
ขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะติดประกาศไวที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 
13.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
13.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง  
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13.3.2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท 
(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ทั้งนี้ เอกสารตาง ๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
13.4 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุน 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองส่ังซื้อเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 10,000 บาท ในราคาจองซ้ือหนวยละ 10 บาท โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตอง
กรอกรายละเอียดตางๆ ใน “ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน” และ “คําขอเปดบัญชีกองทุน” (เฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนกองทุนที่จัดต้ังและ
จัดการโดยบริษัทจัดการเปนคร้ังแรก) และเอกสารอื่นใด (ถามี) ตามที่บริษัทจัดการกําหนด  ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน พรอมชําระ
เงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีบริษัทจัดการ และท่ีผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการ 
จนถึงเวลา 15.30 น.      
 

ในกรณีที่ผูส่ังซื้อต้ังแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนส่ังซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อบุคคลเหลานั้นเปนผูถือหนวย
ลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และถือเอาชื่อแรกในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนและเปน
ผูไดรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน 
 

13.4.1 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
ผูส่ังซ้ืออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร  หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยการชําระเปนเช็ค ดราฟต 
หรือวิธีอื่นใดที่มิใชเงินสด ผูส่ังซ้ือจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกจะส้ินสุดลง 
โดยกรณีชําระเปนเช็ค ดราฟต ผูส่ังซ้ือตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือน
คุมครองเงินตน3” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมี
ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผู
ลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงช่ือธนาคารและเลขที่บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนใน
หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
 

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจาก
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นไดเวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 

ในกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดซ่ึงถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น  และจะดําเนินการยกเลิก
รายการส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นและแจงใหผูส่ังซ้ือทราบทางโทรศัพทภายใน 7 วันทําการภายหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ัง
แรก   
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13.4.2  วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย (ถามี)  
ผูส่ังซ้ืออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร  หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยการชําระเปนเช็ค ดราฟต 
หรือวิธีอื่นใดที่มิใชเงินสด  ผูส่ังซ้ือจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกจะส้ินสุดลง 
โดยกรณีชําระเปนเช็ค  ดราฟต ผูส่ังซ้ือตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน 
กรุงไทย” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปดเปนบัญชี  โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย ไวที่  

- บมจ.กรุงไทย สาขา สวนมะลิ 
- บมจ.กรุงศรีอยุธยา สาขา สํานักพระราม3 
- บมจ.ไทยพาณิชย สาขา ยอยอาคาร เอส วี ซิต้ี (พระราม3) 
- บมจ.กสิกรไทย สาขา ถนนพระรามที่ 3 
- บมจ.นครหลวงไทย สาขา พระราม 3 
- บมจ.กรุงเทพ สาขา ถนนรัชดา-ส่ีแยกสาธุประดิษฐ 
- บมจ.ทหารไทย สาขา ชองนนทรี 

 
ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ  เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจง
ใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุน
ในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
 

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจาก
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นไดเวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 

ในกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดซ่ึงถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น  และจะดําเนินการยกเลิก
รายการส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นและแจงใหผูส่ังซื้อทราบทางโทรศัพทภายใน 7 วันทําการภายหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ัง
แรก 
   

13.5. การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามที่ส่ังซื้อและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ยกเวนใน
กรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อ โดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและไดชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนที่เสนอขายคร้ังแรก
กอนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดการเสนอขายกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว โดยบริษัท
จัดการจะดําเนินการปดประกาศแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
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 ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวนจํานวน
หนวยลงทุนที่สามารถจัดสรรไดใหแกผูส่ังซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็
ได โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา 
 

 ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
ในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบยืนยัน/
ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวย
ลงทุนคร้ังแรก 
 

13.6. การคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ 13.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือไมจัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแตบางสวนหรือทั้งหมดโดยไมมีดอกเบี้ย เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามที่อยูที่ระบุในคําขอเปดบัญชี
กองทุน ภายใน 15 วันนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
 
13.7 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเน่ืองจากหลังส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกแลวปรากฏวาโครงการไมสามารถขาย
หนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย  หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนทั้งหมดพรอมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวง
ดังกลาว (ถามี) เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของ
ธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน ตามท่ีอยูที่ระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหนวยลงทุนคร้ังแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซื้อหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวง
ดังกลาว (ถามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแต
วันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน 
 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
บริษัทจัดการจะเริ่มเปดเสนอขายภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรก ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะกําหนดวันแจง
ความจํานง และเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนากอนถึงวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน โดยจะกําหนดวันรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไว
ในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือประกาศใหทราบลวงหนากอนถึง
วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน พรอมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยผูสนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน  ต้ังแตเวลาเปดทําการจน ถึงเวลา 15.30 น.   
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการขายหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคํานวณราคาขายและจํานวน
หนวยลงทุนที่ผูลงทุนจะไดรับ บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันและเวลาทําการในการขายหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยไมถือวาเปนการแกไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน และผูลงทุนทั่วไปทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
พรอมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  และดําเนินการแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับต้ังแตวันที่ทําการเปล่ียนแปลง 
 
14.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนและเอกสารการส่ังซื้อหนวยลงทุน  
ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการส่ังซื้อหนวยลงทุนตาง ๆ ไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการในระหวางเวลาทําการ  
 
14.2 การเปดบัญชีกองทุน 
ผูสนใจส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนและบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนและลงนามในเอกสารอ่ืนที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริงพรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการเปดบัญชีกองทุน โดยถือวาไดรับมติจากผู
ถือหนวยลงทุนแลว  
 
14.3 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุน 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามราคาขายหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการขาย บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน 
(ถามี) ซึ่งคํานวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และ
ราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง” โดยกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน
พรอมชําระเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนใหครบถวน     
 

ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีกองทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชี และเอกสารท่ี
กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซึ่งลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง  
 

ผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ใบคําขอ
เปดบัญชีกองทุน และแบบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมท้ังเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซ่ึงจะติด
ประกาศไวบริษัทจัดการเพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไข
การเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 

14.3.1 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
ผูส่ังซ้ืออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเปนเช็ค ดราฟต 
ผูส่ังซื้อตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน3” โดยบัญชีจองซื้อ
หนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ 
เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน   
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ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองย่ืนชําระใหเสร็จส้ินกอนเวลาเคลียร่ิงของธนาคารพาณิชย
ภายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายที่เปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา โดยในวันทําการสุดทายของวันที่เปดรับคําส่ังซื้อหนวย
ลงทุนลวงหนา บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทานั้น 
 

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจาก
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นไดเวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 

14.3.2  วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย (ถามี)  
ผูส่ังซ้ืออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเปนเช็ค ดราฟต 
ผูส่ังซื้อตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” ซึ่งบริษัทจัดการจะเปดเปน
บัญชี โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ไวที่  

- บมจ.กรุงไทย สาขา สวนมะลิ 
- บมจ.กรุงศรีอยุธยา สาขา สํานักพระราม3 
- บมจ.ไทยพาณิชย สาขา ยอยอาคาร เอส วี ซิต้ี (พระราม3) 
- บมจ.กสิกรไทย สาขา ถนนพระรามที่ 3 
- บมจ.นครหลวงไทย สาขา พระราม 3 
- บมจ.กรุงเทพ สาขา ถนนรัชดา-ส่ีแยกสาธุประดิษฐ 
- บมจ.ทหารไทย สาขา ชองนนทรี 

ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ  เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน  
 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต จะตองย่ืนชําระใหเสร็จส้ินกอนเวลาเคลียร่ิงของธนาคารพาณิชย
ภายในวันทําการกอนวันทําการสุดทายท่ีเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา โดยในวันทําการสุดทายของวันที่เปดรับคําส่ังซ้ือหนวย
ลงทุนลวงหนา บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทานั้น 
 
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจาก
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผู
ส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน ไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นไดเวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
ในกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนชําระเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดซ่ึงถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้น และจะดําเนินการยกเลิก
รายการส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นและแจงใหผูส่ังซ้ือทราบทางโทรศัพทภายใน 7 วันทําการภายหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ัง
แรก   
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14.3.3 วิธีการซื้อหนวยลงทุนดวยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ  (Direct  Debit) 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต 
 
โดยผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการดังนี้  
1. กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก หรือสมัครผานชองทางอิเล็กทรอนิกสที่แตละธนาคารเปดใหบริการ  เพื่อซื้อหนวยลงทุน
และใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนลวงหนา” ตามความเปนจริงใหครบถวนและถูกตองและย่ืนใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน  
 
2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนในงวดใดมีไมเพียงพอ  ระบบของ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น (ถามี)  จะ
ไมหักเงินฝากในงวดนั้นๆ  และจะทําการหักบัญชีเงินฝากในงวดถัดไป  และจะไมหักบัญชีเงินฝากยอนหลังสําหรับงวดที่บัญชีเงินฝาก
มีเงินไมเพียงพอที่หักชําระคาซ้ือหนวยลงทุนซึ่งรวมคาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับการซ้ือหนวยลงทุนนั้น (ถามี) 
 
3. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการแกไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองยกเลิกการใช
บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก หรือสมัครผานชองทางอิเล็กทรอนิกสที่แตละธนาคารเปดใหบริการ  เพื่อซื้อ
หนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ฉบับใหมย่ืนใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 
4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอก “ใบคําขอยกเลิก
หนังสือยินยอมใหบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ย่ืนใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
 
14.3.4. วิธีการส่ังซ้ือผานเคร่ืองฝากถอนอตัโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดโดยวิธีการดังตอไปนี้    เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อ-ขายคืน
หนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแลว สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการทํารายการที่กําหนดในหนาจอของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อ
ขายหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  จนครบขั้นตอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน  โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังซื้อ
หนวยลงทุน จนถึงเวลา 14.00 น. ในวันทําการใดเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการน้ัน และการส่ังซื้อหนวยลงทุนภายหลัง
เวลา 14.00 น. เปนตนไป  บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลาที่บันทึกของ
เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก  
 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการสั่งซ้ือหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกลาวได หากผูส่ังซื้อและ
เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
 
ทั้งนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีส่ังใหหักเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับ
ชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมที่เก่ียวกับของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละคร้ัง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไมทํารายการซื้อ
หนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนในคร้ังนั้น  
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บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน เม่ือนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุนให
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
ไดบันทึกขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนและประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  
 
14.3.5. วิธีการส่ังซ้ือผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดโดยวิธีการดังตอไปนี้  เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อขายคืน
หนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจากธนาคารกรุงไทยแลว สามารถส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัวเพื่อใชบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทได โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการท่ีไดรับฟงจากระบบซ้ือหนวยลงทุนทางโทรศัพท หรือตามที่ระบุอยูใน
เอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจนครบขั้นตอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะ
ถือวาการส่ังซ้ือหนวยลงทุน จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันทําการใด เปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการนั้น และการส่ังซื้อ
หนวยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. เปนตนไป  บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ใหใช
เวลาที่บันทึกของระบบโทรศัพทของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทดังกลาวได หากผูส่ังซ้ือและระบบ
บริการธนาคารทางโทรศัพทไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
 
ทั้งนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีส่ังใหหักเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับ
ชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมเก่ียวของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละคร้ัง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไมทํารายการซื้อหนวย
ลงทุนตามคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนในคร้ังนั้น  
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนเม่ือนายทะเบียนไดทํารายการจัดสรรหนวยลงทุนให
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียน
ไดบันทึกขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทานั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราว หรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนและประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  
 
14.3.6. วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet)   
บริษัทจัดการจะเปดใหบริการการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนากอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการ
และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน      
1) คุณสมบัติของผูขอใชบริการ 
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บริษัทจัดการจะใหบริการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต แกผูที่ไดรับการอนุมัติใหหักบัญชีเงินฝากจากธนาคาร และ
ไดรับอนุมัติใหเปดบัญชีกองทุนและอนุมัติใหใชบริการผานระบบอินเตอรเน็ตจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลวเทานั้น 
 
2) ขั้นตอนการขอใหบริการ 
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะใชบริการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ตตองกรอกแบบฟอรมคําขอใชบริการผานระบบ
อินเตอรเน็ต ซึ่งจัดใหมีไวที่สํานักงานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือสามารถส่ังพิมพแบบฟอรมได
จากเว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยกรอกขอความใหชัดเจนและถูกตองครบถวนพรอมทั้งลงลายมือชื่อผูขอใชบริการในแบบฟอรม
ดังกลาว และสงกลับมายังบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
ผูขอใชบริการตองดําเนินการใหธนาคารพาณิชยตามรายชื่อที่บริษัทจัดการกําหนดไวสามารถดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู
ขอใชบริการที่มีอยูของธนาคารดังกลาวและโอนมายังบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อชําระคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุน
ได โดยผูขอใชบริการเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชยเรียบเก็บจากลูกคาเม่ือมีคําส่ังใหหักและ
โอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
เม่ือบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคําขอใชบริการผานระบบอินเตอรเน็ตแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงหนังสือแจงรหัสผานใหผู
ถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนใหไว และ/หรือทางการส่ือสารขอความทางอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ซึ่ง
รหัสผานน้ีผูถือหนวยลงทุนจะตองเก็บรักษาไวเปนความลับ โดยบริษัทจัดการจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่
บุคคลที่มิใชเจาของรหัสผานนําไปใชทํารายการผานระบบอินเตอรเน็ตของบริษัทจัดการ    
 
3) หลักเกณฑการใหบริการ 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ตไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ตามจํานวนเงินที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนในแต
ละคร้ังตองไมนอยกวาจํานวนเงินขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการจัดการ (ถามี)  
 
กรณีทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนภายในเวลา 14.00 น. ของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใด จะถือวาเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุน
ของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้น หากทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ของวันทําการใด จะถือเปนการทํารายการ
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนคร้ังถัดไป  
 
กรณีที่ผูถือหนวยหรือผูลงทุนทํารายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานระบบในวันหยุดทําการ (วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) 
ภายในเวลาใดๆ จะถือวาเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการแรกที่เปดทําการใหส่ังซื้อหนวยลงทุน 
 
บริษัทจัดการจะใชเวลาจากฐานขอมูลของบริษัทจัดการเปนหลักฐานในการอางอิงเวลาในการทํารายการของผูถือหนวยลงทุนเทานั้น  
 
การชําระเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนในกรณีที่ทํารายการผานระบบอินเตอรเน็ต จะใชวิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชที่ระบุไว  
หากการทํารายการดังกลาวทําใหไมสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชที่ระบุไวได หรือหากรายการคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไม
สมบูรณไมวาดวยเหตุอันใดการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ตจะไมอนุญาตใหผูขอใชบริการทํารายการดังกลาว หรือบริษัท
จัดการจะยกเลิกคําส่ังซื้อดังกลาวทันที แลวแตกรณี ทั้งนี้ ผูขอใชบริการสามารถทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนใหมไดตามปกติ         
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4) เงื่อนไขในการใชบริการ  
1. ในการส่ังซ้ือหนวยลงทุน ผูขอใชบริการมีหนาที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทํารายการตามท่ีกําหนดไวใหครบถวน 
2. รายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ทําผานระบบอินเตอรเน็ต โดยใชรหัสผานท่ีบริษัทจัดการจัดสงไปให หรือใชรหัสผานที่มีการเปล่ียนแปลง
ทางระบบอินเตอรเน็ตโดยผูถือหนวยลงทุน ถือวามีผลสมบูรณและผูกพันผูถือหนวยลงทุนเสมือนวาผูถือหนวยลงทุนไดติดตอขอรับ
บริการจากบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยตรงตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการและเงื่อนไขการ
เปดบัญชีกองทุน 
3. กรณีที่ผูขอใชบริการไดกดยืนยันความถูกตองของรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแลว ผูขอใชบริการ
จะไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกลาวได ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
4. กรณีที่เกิดเหตุขัดของทางเทคนิคหรือขอผิดพลาดในระบบการใหบริการหรือกรณีอื่นใดท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะหยุดการใหบริการผานระบบอินเตอรเน็ตไดทันที  โดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแกไขกรณีดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางระบบอินเตอรเน็ตเปนการช่ัวคราวหรือถาวร  ทั้งนี้  
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
6. การใหบริการการสั่งซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต เปนเพียงวิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ กําหนดเพิ่มเติมขึ้นเพื่อ
ความสะดวกของผูถือหนวยลงทุนเทานั้น ดังนั้น ในกรณีที่ขอกําหนดหรือหลักเกณฑใดที่มิกลาวไว บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและหลักเกณฑที่เก่ียวของตามที่กําหนดไวในสวนอื่นของโครงการจัดการ  
 
14.3.7. วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR)  ของบริษัทจัดการ     
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน
และบัญชีกองทุน สามารถขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ที่เว็บไซดของบริษัทจัดการได ภายใต
รายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ ซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
14.4 เงื่อนไขการส่ังซื้อหนวยลงทุน  
การส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว เพื่อใหบริษัท
จัดการจัดสรรหนวยลงทุนและผูส่ังซ้ือจะไมสามารถยกเลิกคําส่ัง ซื้อหนวยลงทุนนั้นได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปน
กรณีพิเศษ  
 
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวา
การส่ังซื้อในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียงหรือตอความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการ  
 
ในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดต้ังโดยบริษัทจัดการเพ่ือ
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการ
ไมได  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว  
 
14.5 การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซ้ือโดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับชําระหารดวยราคาขายหนวยลงทุน ณ ส้ินวันที่
จํานวนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจํานวนน้ันปรากฏในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรรจะ
คํานวณตามหลักสากลเปนตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหนง และใชทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 
ในกรณทีี่จํานวนเงินที่ระบุในใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุน
ใหตามจํานวนเงินที่ไดรับเปนเกณฑ  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออม
ทรัพย หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นกอนคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ซื้อดวยวิธีอื่น ๆ 
สําหรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีอื่น ๆ นั้น บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน”  
 
ในกรณีที่การจัดสรรหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนที่จด
ทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ทั้งนี้ จะใหสิทธิแก
คําส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นกอนคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีอื่น ๆ 
  
ในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่
เหลืออยูใหผูส่ังซ้ือที่ส่ังซื้อพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อแตละรายส่ังซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะจัดสรร หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน หรือทั้งหมดก็ไดโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของ กองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน 
หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท จัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุน
แตบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดย ไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 
บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหผูส่ังซื้อตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนที่ผูส่ังซ้ือระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วัน ทําการนับต้ังแตวันที่บริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุนแลว  
 
บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรแลวในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ขายหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 
 

15. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  
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15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  
1. เม่ือบริษัทจัดการไดรับใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนพรอมเอกสารหลักฐานประกอบตามท่ี
กําหนดแลว บริษัทจัดการจะสงมอบสําเนาใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และ/หรือสําเนาใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
ไวเปนหลักฐานในการเปดบัญชีและการซ้ือหนวยลงทุน  
 

2. บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเปดบัญชีในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตาม
รายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  
3. นายทะเบียนจะจดแจงชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุนแลว และ
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว  
 

ในกรณีที่ผูส่ังซื้อต้ังแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนส่ังซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อบุคคลเหลานั้นเปนผูถือหนวย
ลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และถือเอาชื่อแรกในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนและเปน
ผูไดรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน อยางไรก็ดี หากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนประสงคเปนอยางอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
 

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกคร้ังที่มีการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนใหผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่เปนการขายหนวยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการสง
มอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแตวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการ
จัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันทําการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 

5. บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเปนขอมูลที่ถูกตองที่สุด ดังนั้น หากปรากฏขอผิดพลาดใด ๆ ในหนังสือ
รับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนตองทําการทักทวงขอผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ 
ต้ังแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลดังกลาวถูกตอง  
 

16. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
16.1 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน:  
-บริษัทจัดการ -ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 

16.2 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : กรณีปกติ 

บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรกทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะกําหนดวัน
แจงความจํานง และเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนลวงหนากอนถึงวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยจะกําหนดวันรับคําส่ังขาย
หนวยลงทุนไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  หรือประกาศใหทราบ
ลวงหนากอนถึงวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน พรอมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือที่ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   
 

ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ่มวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  ในการขายคืน
หนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหนวยลงทุนได ดังนี้ 
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16.2.1 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนเม่ือส่ังขายคืนดวยตนเองท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน ทุกวันทําการรับซื้อคืนที่กําหนดไวในหนังสือ
ชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ   หากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนตรงกับ
วันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป  โดยกรอกใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียดใหครบถวนและย่ืนตอบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายคืนหนวยลงทุน ต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ และต้ังแตเวลาเปดทําการของผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน ถึงเวลา 15.30 น.   
 

บริษัทจัดการถือวาคําส่ังขายคืนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนสําหรับวันทําการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนคร้ังถัดไป  
 

ทั้งนี้ ผูสนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันที    ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนเปนมูลคาต้ังแต 10 ลานบาทขึ้นไป  
 

16.2.2 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
โดยจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดใหมีบริการดังกลาว ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซ้ือหนวย
ลงทุนไดโดยวิธีการดังตอไปนี้  
เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อ-ขายหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจากธนาคารกรุงไทยแลวจะ
สามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัวเพื่อใชบริการธนาคารทางโทรศัพท โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการท่ีไดรับฟง
จากระบบซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรศัพท หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนทางโทรศัพทจนครบขั้นตอน
การส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังขายคืนหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนใดเปนการทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น และการส่ังขายคืนหนวยลงทุน
ต้ังแตเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใด หรือในเวลาใด ๆ ของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการจะถือวาเปนการทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนคร้ังถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลาท่ีบันทึกจาก
บริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก  
 

การส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดที่ไมใชวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะส่ังขาย
คืนหนวยลงทุนในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถึงเร็วที่สุดนับจากวันที่ทํารายการนั้น  
 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน เม่ือนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุน
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนาย
ทะเบียนไดบันทึกขอมูลการรับซื้อคืนและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทานั้น  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ กอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่ผูสนับสนุนและประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  
 

16.2.3 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
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บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยจะประกาศใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดใหมีบริการดังกลาว ผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งซ้ือหนวยลงทุนไดโดยวิธีการ
ดังตอไปนี้  
 
เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซ้ือ-ขายคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของ
ธนาคารกรุงไทยแลว จึงจะสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัวโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการที่กําหนดในหนาจอ
ของเครื่อง ATM หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานเคร่ือง ATM จนครบขั้นตอนการส่ังขายคืนหนวย
ลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังขายคืนหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใดเปนการทํารายการ
ส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการน้ัน และการส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของวันทํา
การใดหรือในเวลาใด ๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะถือวาเปนการทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ 
ใหใชเวลาที่บันทึกออกจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก  
 
การส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดที่ไมใชวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะส่ังขาย
คืนหนวยลงทุนในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถึงเร็วที่สุดนับจากวันที่ทํารายการนั้น  
 
ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกรายการส่ังขายคืนผานเคร่ือง ATM หากผูส่ังขายคืนและเครื่อง ATM ไดยืนยันการทํา
รายการแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน เม่ือนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุน
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนาย
ทะเบียนไดบันทึกขอมูลการรับซื้อคืนและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทานั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ กอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่ผูสนับสนุนและประกาศใน
หนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  
 
16.2.4. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet)   
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนากอน
ดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน      
 
1) คุณสมบัติของผูขอใชบริการ 
บริษัทจัดการจะใหบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ตแกผูที่ไดรับอนุมัติใหใชบริการผานระบบอินเตอรเน็ตจาก
บริษัทจัดการเรียบรอยแลวเทานั้น 
 
2) ขั้นตอนการขอใหบริการ 
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ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะใชบริการขายหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ตตองกรอกแบบฟอรมคําขอใชบริการผานระบบ
อินเตอรเน็ต ซึ่งจัดใหมีไวที่สํานักงานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือสามารถส่ังพิมพแบบฟอรมได
จากเว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยกรอกขอความใหชัดเจนและถูกตองครบถวนพรอมทั้งลงลายมือชื่อผูขอใชบริการในแบบฟอรม
ดังกลาว และสงกลับมายังบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
เม่ือบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคําขอใชบริการผานระบบอินเตอรเน็ตแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงหนังสือแจงรหัสผานใหผู
ถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนใหไว ซึ่งรหัสผานนี้   ผูถือหนวยลงทุนจะตองเก็บรักษาไวเปนความลับ  โดย
บริษัทจัดการจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลที่มิใชเจาของรหัสผานนําไปใชทํารายการผานระบบ
อินเตอรเน็ตของบริษัทจัดการ    
 
3) หลักเกณฑการใหบริการ 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ตไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง      
 
กรณีทํารายการขายคืนหนวยลงทุนภายในเวลา 14.00 น. ของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใด จะถือวาเปนรายการขายคืนหนวย
ลงทุนนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้น หากทํารายการขายคืนหนวยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ของวันทําการใด จะถือเปนการทํา
รายการขายคืนหนวยลงทุนคร้ังถัดไป  
 
กรณีทํารายการขายคืนหนวยลงทุนในวันหยุดทําการ (วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)  ภายในเวลาใดๆ  จะถือวาเปนรายการ
ส่ังขายคือหนวยลงทุนในวันทําการแรกที่เปดทําการใหขายคืนหนวยลงทุน    
 
บริษัทจัดการจะใชเวลาจากฐานขอมูลของบริษัทจัดการเปนหลักฐานในการอางอิงเวลาในการทํารายการของผูถือหนวยลงทุนเทานั้น  
 
4) เงื่อนไขในการใชบริการ  
1. ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูขอใชบริการมีหนาที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทํารายการตามท่ีกําหนดไวใหครบถวน 
 
2. รายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ทําผานระบบอินเตอรเน็ต โดยใชรหัสผานที่บริษัทจัดการจัดสงไปให หรือใชรหัสผานที่มีการ
เปล่ียนแปลงทางระบบอินเตอรเน็ตโดยผูถือหนวยลงทุน ถือวามีผลสมบูรณและผูกพันผูถือหนวยลงทุนเสมือนวาผูถือหนวยลงทุนได
ติดตอขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนโดยตรงตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการและ
เงื่อนไขการเปดบัญชีกองทุน 
 
3. กรณีที่ผูขอใชบริการไดกดยืนยันความถูกตองของรายการขายคืนหนวยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแลว ผูขอใช
บริการจะไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกลาวได ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน หากพนเวลา 14.00 น. ของวันที่มีผลในการ
ขายคืนหนวยลงทุนนั้น 
 

4. กรณีที่เกิดเหตุขัดของทางเทคนิคหรือขอผิดพลาดในระบบการใหบริการหรือกรณีอื่นใดที่อยูนอกเหนือการควบคุม บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะหยุดการใหบริการผานระบบอินเตอรเน็ตไดทันที โดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการแกไขกรณีดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
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5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานทางระบบอินเตอรเน็ตเปนการช่ัวคราวหรือถาวร  ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของ
บริษทัจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
 

6. การใหบริการการขายคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต เปนเพียงวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ กําหนดเพิ่มเติมขึ้น
เพื่อความสะดวกของผูถือหนวยลงทุนเทานั้น ดังนั้น ในกรณีที่ขอกําหนดหรือหลักเกณฑใดที่มิกลาวไว บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและหลักเกณฑที่เก่ียวของตามที่กําหนดไวในสวนอื่นของโครงการจัดการ  
 

16.2.5. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ     
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เม่ือผูถือหนวยลงทุนมี
บัญชีผูถือหนวยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใชบริการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัท
จัดการ ที่เว็บไซดของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัท
จัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

16.2.6 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
การส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนและไดทํารายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนครบถวนแลว  
 

ผูส่ังขายคืนไมสามารถยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปนกรณีที่
บริษัทจัดการอยูในระหวางการดําเนินการตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน"  
 

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 

16.2.7 การจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน  
ยกเวนในกรณีตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือ "การไมขายหรือไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขาย
คืน โดยคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันที่บริษัทจัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนเปนจํานวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที่ส่ังขายคืนโดย คูณจํานวนหนวยลงทุนดวยราคารับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนนั้น  
ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนดวย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณ
ได ณ วันทําการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จํานวนหนวยลงทุนที่คํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 
การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูส่ังขายคืนมีจํานวนหนวยลงทุนตาม
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืน  
 
ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูตามทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุน  
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ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนส่ังขายคืนและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถือตามทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนมีมูลคาตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผู
ถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงมูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูสนับสนุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 7 วันเพื่อใหผูสนับสนุนติดประกาศใหผูลงทุนทราบ  
 
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนตามการส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่สมบูรณ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขขางตนเทาที่บริษัทจัดการ
สามารถรับซื้อคืนไดจากจํานวนเงินสดของกองทุน  
 
บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในทะเบียนหนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จํานวนน้ัน  
 
16.2.8  การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อคืน
หนวยลงทุน ในการชําระเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตาม
วิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน 
 
16.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :  เปนชวงเวลามากกวา 1 เดือน     
รายละเอียด 
บริษัทจัดการจะทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรกทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะกําหนดวัน
แจงความจํานง และเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนลวงหนากอนถึงวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยจะกําหนดวันรับคําส่ังขาย
หนวยลงทุนไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  หรือประกาศใหทราบ
ลวงหนากอนถึงวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน พรอมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือที่ผูสนับสนุน
การขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน จนถึงเวลา 15.30 น. หากวนัดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันและเวลาทําการในการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสมและประโยชนสูงสุดของ
ผูถือหนวยลงทุน โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน และผู
ลงทุนทั่วไปทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน พรอมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน  และดําเนินการแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับต้ังแตวันที่ทําการเปล่ียนแปลง 
 

ทั้งนี้ หากผูถือหนวยลงทุนมิไดแจงความประสงคในการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่กําหนด ในชวงกอนเปดรับคําส่ังรับซื้อ-
ขายคืนหนวยลงทุน ใหถือวาผูถือหนวยลงทุน มีความประสงคในการถือหนวยลงทุนตอไป โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว  
 

16.4 ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนา :  ตองแจงภายในวันและเวลาที่กําหนด 
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17. การสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  
การสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึง (“กองทุนตนทาง”)  เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุน
รวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะดําเนินการนํา
เงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนตนทางซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชําระคา
ซื้อหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเง่ือนไขที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการสับเปล่ียนหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุน หรือ ตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน 

 

บริษัทจัดการจะเปดบริการการสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการท่ีบริษัทจัดการเปด
ใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหเทานั้น  
 

17.1 วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
17.1.1 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้  
1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) ภายในวันและเวลาท่ีระบุในขอ 17.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
 

2) ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน 
โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทางที่ตองการสับเปล่ียนหนวยลงทุน รวมทั้งจํานวนเงิน หรือจํานวนหนวยลงทุนที่จะ
ออกจากกองทุนตนทาง และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด และย่ืนคําส่ังตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการสับเปล่ียน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
3) ในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนกองทุนนี้ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่า
ของการส่ังขายคืนที่กําหนดไวในโครงการจัดการ 
 
4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปลี่ยนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่
ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 
 
5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวย
ลงทุนมีไมเพียงพอที่จะนําไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าที่ระบุไวในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะ
ไมนําเงินไปซื้อหนวยลงทุนตามที่ระบุไว แตะจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีผูถือหนวยลงทุนได
ระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
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6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขาจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้  และจํานวนเงินที่ไดไมเพียงพอที่จะ
นําไปซ้ือหนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมนําเงินดังกลาวมาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไวในคําส่ังสับเปลี่ยน
หนวยลงทุน   
 
7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถา
มี) และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ยังไมสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน
ได เนื่องจากอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 19 “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุน” และขอ 20. “การขายหรือหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือวาคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว
เปนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของวันแรกที่จะเปดทําการสับเปล่ียนคร้ังตอไป 
 
8) เม่ือผูถือหนวยลงทุนที่ส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนไมได หากรายการดังกลาวน้ัน บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ไดทํารายการจนเสร็จส้ินสมบรูณแลว ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใตวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไมตองแจง
ใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 
17.1.2 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุน
และสมัครใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ตของบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็ปไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
ขั้นตอนวิธีการขอใชบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
17.1.3 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) 
หรือผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน 
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
 

17.2. ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนดังตอไปนี้เปนเกณฑในการกําหนดราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน โดยแบงประเภท ดังนี้ 
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ตารางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (1)  
กองทุนตนทาง (Switching out) กองทุนปลายทาง (Switching in) วันชําระเงิน

ประเภทกองทุน ราคาสับเปลี่ยนออก ประเภทกองทุน ราคาสับเปลี่ยนเขา 
กองทุนตลาดเงิน T กองทุนทุกประเภท T T+1

 
กองทุนตราสารหน้ี 

 
T 

กองทุนตลาดเงิน T+1  
T+2 กองทุนตราสารหน้ี T

กองทุนผสม+ตราสารทุน
กองทุนผสม+ตราสารทุน  

T 
กองทุนตลาดเงิน T+2  

T+3(2)  กองทุนตราสารหน้ี T+1
กองทุนผสม+ตราสารทุน T

 
หมายเหตุ : (1) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีกองทุนประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากกองทุนขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเพิ่มเติมการสับเปล่ียน
หนวยลงทุนของกองทุนประเภทใหมนั้น โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
                              (2) วันที่ชําระเงินระหวางกองทุนตนทางและกองทุนปลายทาง 
 

17.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะเปดทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนในรอบทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะกําหนดวันแจงความจํานง และ
เปดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนลวงหนากอนถึงวันทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุน โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 15 วันกอนเร่ิมทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุน พรอมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หากวันทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนตรงกับวันหยุดทําการใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยผูถือหนวยลงทุน
สามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ต้ังแตเวลาเปดทําการ จนถึงเวลา 
15.30 น.     
 

18. การเล่ือนกาํหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน : 
18.1   บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนเปดไดในกรณีดังตอไปนี้  
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
 
(2) ผูถือหนวยลงทุนมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนกอนหรือในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ดังกลาวไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชย
ราคา 
 
18.2   ในการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามขอ 18.1 (1) หรือ 18.1 (2) บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  
(1)  เล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนไดไมเกิน 10 วันทําการนับแตวันที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน
นั้น  เวนแตกรณีขอ 18.1 (2) บริษัทจัดการอาจขอผอนผันระยะเวลาจากสํานักงานได 
(2)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนโดยพลัน 
(3)  แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน  และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
การไดรับความเห็นชอบตามขอ 18.1 (1) หรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตามขอ 
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18.1 (2) จากผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานทราบโดยพลัน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชน
ดําเนินการดังกลาวแทนก็ได 
(4)  ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนในระหวางการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน  ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น โดยตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ยังคางอยูใหเสร็จส้ินกอนแลว
จึงชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันนั้น ๆ ตอไป 
 
19. การไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน : 
1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่
ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  
(1)  ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ 
 
(2)  เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวา 
(ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล  หรือ 
(ข)  ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม  หรือ 
(ค)  มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน   
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ที่ไดรับมาแลว หรือจะหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 วันทําการ  เวนแตไดรับการผอนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
 

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยวาดวยการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุน และการ
กําหนดอัตราสวนการ ลงทุน เม่ือมีเหตุการณดังตอไปนี้เกิดขึ้น และกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ 
(ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
 
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่กองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพยแตละแหงเกินกวารอยละ 10 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือ 
 
(ข)  มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ 
 
2. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ 
คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว บริษัทจะปฏิบัติดังตอไปนี้   
(1)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือการหยุดรับคํา
ส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยพลัน 
(2)  รายงานการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน 
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(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามขอ 1 เกิน 1 วันทําการ บริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
(ก)  รายงานการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปด ณ วันทํา
การสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน  
(ข)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยพลัน 
ในชวงเวลาที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนบริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนก็ได  
 
3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุน  ในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรอง
ขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวย
ลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน หยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ี
ติดตอทุกแหงของตัวแทนสนับสนุนที่ใชในการซื้อขายหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน  และแจงใหผูที่ไดมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนทราบโดยพลัน 
 
20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ัง
ขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วัน
ทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปได 
 
21. การชําระคารับซื้อคืน สับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน : 
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
แทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และไมถือวาเปนการแกไข
โครงการ โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัท
จัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 
 

22. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
ตัวแทน (ถามี) และที่ปรึกษา (ถามี) : 

22.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียน
ของกองทุน ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติม
โดยเครงครัด  
 

(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซ่ึงผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสินของ
กองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 
 

(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชนของ
ผูถือหนวยลงทุน (ถามี) 
 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อให
ไดรับการชําระหน้ีหรือไดมาซ่ึงสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว 
 

(6) รับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนท้ังหมดที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนการ
ชั่วคราว หรือการปฏิเสธการส่ังซ้ือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 14 "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก" และกรณีการ
ไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 19 “การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” 
 

(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซ้ือขาย
หนวยลงทุน 
 

(8) เล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่
ระบุในขอ 18 “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน” 
 

(9) ส่ังจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราท่ีระบุในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุน” 
 

(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราท่ีระบุในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุน” 
 

(11) เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ 28 “วิธกีารแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”  
 

(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบ
ในกรณีที่มีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการ
ลงทุนหรือตอการเปล่ียนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ 
 

(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ 29 “การเลิกโครงการ” 
 

(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 2 เดือนนับต้ังแตวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และภายใน 3 เดือนนับต้ังแตวันส้ินปบัญชีของกองทุน 
รวมทั้ง จัดใหมีรายงานดังกลาวฉบับลาสุดไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุนเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได และจัดสําเนาใหเม่ือผูถือหนวยลงทุนรอง
ขอ 
 

(17) จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น 
 

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกส้ินวันทําการน้ัน 
 

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราท่ีกําหนดพรอมสาเหตุ 
และสงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราท่ี
กําหนด 
 

(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติมจํานวน
และมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ได
แกไขเพิ่มเติมนั้น 
 

 (21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจัดสง
หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทํา
การทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทกุแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน เพื่อ
ประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน 
 

(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไขใน
การเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ 6.2 “เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 
 

(23) แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา
ดวย การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
 

(25) แตงต้ังผูชําระบัญชีของกองทุนเม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(26) แตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 
 

(27) ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
 

(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้ง
ในปจจุบันและที่มีการแกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 
 
22.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราท่ีกําหนดในโครงการ 
 

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดต้ังและดําเนินงานของกองทุน เชน 
เงินซื้อหนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไวใน
บัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 

(3) จัดใหมีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหนาย ส่ังซ้ือตามสิทธิ สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจน
รับชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําส่ังของบริษัทจัดการ เม่ือตรวจสอบ  หลักฐานถูกตองและครบถวน
แลว 
 

(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 

(5) พิจารณาใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาท่ีเปนธรรมในกรณีที่
วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปน
ทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

(6) จายเงินตามคําส่ังของผูชําระบัญชีใหนายทะเบียนหลักทรัพยเพื่อคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน  
 

(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้ 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จส้ิน 
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในกรณี
ที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 จน
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา 
ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชน ตามขอ (ก)  และ (ข) จะส้ินสุดลงเม่ือผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณ มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
บริษัทจัดการไดคํานวณไว เม่ือเห็นวาคํานวณถูกตองแลว  
 

(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย ดูแล  ทวงถาม  ติดตามทรัพยสิน
หรือรักษาสิทธิในทรัพยสินของกองทุน การรับเงินปนผล การรับดอกเบี้ย และ/หรือหนวยลงทุนและสิทธิประโยชนอื่นใดที่กองทุนพึงจะ
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ไดรับ รวมทั้งดําเนินการรับหรือจายเงินตามสิทธินั้น ๆ รวมทั้งแจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองปองกันการเสีย
สิทธิที่มีอยูหรือเก่ียวของกับหลักทรัพยนั้นๆ การเปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปล่ียนแปลงอื่นใดท่ีมีผลตอการถือครอง
หลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษร 
 

(10) จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ 
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย ดอกเบี้ย 
และอื่นๆ 
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว 
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน 
(ง) จัดทํารายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวย
ลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน 
 

(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย  และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติม
โดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการ
กระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหผูดูแลผลประโยชนจัดทํารายงานเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวโดยละเอียด และสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว 
 

(12) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535   ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนดไว โดยเครงครัด 
 

(13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปด
โอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ 
 

(14) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของกองทุน 
 

(15) พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมี
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว 
หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน และ
กรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง 
 

(16) พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด 
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(17) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เก่ียวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และ
รายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 เดือนนับต้ังแตวัน
ส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และภายใน 3 เดือนนับต้ังแตวันส้ินปบัญชีของกองทุน  
 

(18) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงินที่
บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของ ผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซ้ือขาย
หนวยลงทุน ตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 

(19) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเปนยอดรวมใหแกบริษัทจัดการเพื่อชําระใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 

(20) รับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน 
 

(21) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศท่ีบริษัทจัดการ    ประสงคจะลงทุนในหรือมีไว
ซึ่งหลักทรัพยนั้น ใหผูดูแลผลประโยชนแตงต้ังผูรับฝากทรัพยสินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
เปนตัวแทนในการทําหนาที่รับฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 
 

(22) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแล
ผลประโยชน 
 

(23) ผูดูแลผลประโยชนจะรับผิดชอบตอความเสียหายโดยตรง ซึ่งพิสูจนไดชัดเจนวาเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง
หรือการไมกระทําตามหนาที่ โดยเจตนาทุจริตของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกผูดูแล
ผลประโยชน 
 

22.3 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเปนอยางอื่น ดังตอไปนี้ 
(1) ไดรับคาธรรมเนียมตางๆ สําหรับการทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถา
มี) ตามที่ระบุในสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
 

(2) บอกเลิกสัญญาการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาแตงต้ัง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 

(3) จัดสงหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนหรือเอกสารการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับหนวยลงทุนที่จําหนายตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

(4) แจกจายหรือรับเอกสารเก่ียวกับการขอใชบริการกองทุนเปดและการส่ังซื้อหรือการขายคืนหนวยลงทุน 
 

(5) รับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนแกผูที่ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน หรือชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน 
 

(6) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน 
 

(7) สงมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 
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(8) ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอ
สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปล่ียนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยาง
มีนัยสําคัญ 
 

(9) ปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.  สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 
 

(10) ทําหนาที่ใหบริการและใหขอมูลหรือเอกสารใดท่ีจําเปนในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แกผูถือหนวยลงทุน และ/หรือผูสนใจ
ทั่วไป รวมทั้งทําการอื่นใดที่เก่ียวของกับหนาที่ดังกลาวขางตน ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน 
 

22.4. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจําหนาย : ไมมี  
 

22.5. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี  
 

22.6. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่น ๆ : ไมมี  
 

22.7. สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบและการแตงต้ังคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุนของที่ปรึกษากองทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม
มี  
 

23. คาธรรมเนยีมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม :  
23.1. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  
คาธรรมเนียมการขายหนวย (front-end fee) : ไมมี  
 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (back-end fee): ไมมี  
 

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (switching fee)  : ไมมี (กรณีสับเปล่ียนเขากองทุน ผูลงทุนจะตองชําระคาธรรมเนียมขาย
หนวยลงทุน ไมเกินรอยละ 1.00 ของมูลคาหนวยลงทุนดวย  (ถามี) 
 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน :  ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
 

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (exit fee) :  ไมมี 
 

อื่นๆ ระบุ :  
- คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน ตามอัตราที่สถาบันการเงินกําหนด  
- คาธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุน หรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่สถาบันการเงินกําหนด 
- คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพื่อซ้ือหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีสถาบันการเงิน
กําหนด 
-คาธรรมเนียมในการจดแจง และเพิกถอนการจดแจงจํานํา 
ในอัตรา 200 บาทตอรายการ โดยจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูจดแจง ในวันที่ย่ืนคําขอจดแจงจํานํา หรือเพิกถอนจํานําตอนาย
ทะเบียนบริษัทจัดการ  
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บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุน
เปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการโอน
หนวยลงทุน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 

23.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
(1) คาธรรมเนียมการจัดการ รายป :  

สําหรับรอบ 3 เดือนแรก 
ไมเกินรอยละ 0.50  ของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน 
สําหรับรอบ 3 เดือนครั้งตอๆ ไป 
ไมเกินรอยละ 0.50  ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่คํานวณ 

 

(2) คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป :  
สําหรับรอบ 3 เดือนแรก 
ไมเกินรอยละ 0.05  ของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน 
สําหรับรอบ 3 เดือนครั้งตอๆ ไป 
ไมเกินรอยละ 0.05  ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่คํานวณ 

 

(3) คานายทะเบียนหนวยลงทุน รายป :  
สําหรับรอบ 3 เดือนแรก 
ไมเกินรอยละ 0.12  ของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน 
สําหรับรอบ 3 เดือนครั้งตอๆ ไป 
ไมเกินรอยละ 0.12  ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียม
ผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่คํานวณ 
 

(4) คาที่ปรึกษาการลงทุน :  ไมมี  
 

(5) คาการจัดจําหนาย :  ไมมี  
 

อื่นๆ ระบุ :  

(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายคร้ังแรกจะจายตามจํานวนท่ีจายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของกองทุน
เฉล่ียเทากันทุกวัน เปนเวลา 5 ป ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขายตลอดจน
การสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกิน 1,000,000 บาท 
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของในการจัดต้ังกองทุน และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือทยอย
ตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด 
การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกิน 300,000 บาท 
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(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม  
(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน บัตร
กองทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารท่ีเก่ียวของ คาจัดทําจัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอก
กลาวรายงานตาง ๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารที่เก่ียวกับการแกไขเปล่ียนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การจัด
ประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ  
(ช) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  
(ซ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดาน
กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน  
(ฌ) คาใชจายในการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้  
คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา  
คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจาก
การรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บ
รักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว  
(ญ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
(ฎ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร
สําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการส่ือสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทางไปรษณีย  
(ฏ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน  
(ฐ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใด ของกองทุนรวม  
การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย  
 
(3) คาใชจายที่เก่ียวของ กับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวในขอ 23.2 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวน
เงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนโดยบริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนที่เกินกวาอัตราที่กําหนดในกรณีที่มีคาใชจายตามขอ (3) บริษัทจัดการจะเปดเผยแยก
เปนรายการอยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทําเม่ือส้ิน
รอบระยะเวลาบัญชีแตละป  
 
อนึ่ง คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีสามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแลวไมเกินรอยละ 1.50 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียมนาย
ทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ 
คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายท่ีไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายท่ีเกิดจากการขอ
มติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็ตาม 
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ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจายท่ีเรียกเก็บจริงไดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียดขอมูล
เก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชีที่ผานมา 
 
คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทุน ของกองทุนซึ่งเปนสวนหน่ึงของรายงานประจําป  
 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 
 

อยางไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

หมายเหตุ :  
*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันที่
คํานวณน้ันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่น
ใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันส้ินเดือน 
 

** คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนท่ีจายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือทยอย
ตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น  
 

*** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง  
 

ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  

 

23.3. การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย ตามขอ 23.1 และขอ 23.2 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้  
23.3.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพ่ิม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของ
กองทุนรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปมิได เวนแตในกรณีที่ไดรับ
มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 60 วัน ตามวิธีการดังตอไปนี้กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 
 (1)  ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ 
(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปน

สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน 
 
23.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุน 
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ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงตามขอ 23.3.1 และขอ 23.3.2 ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 
 

23.3.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหนวยงานที่เก่ียวของมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑใน
การคิดคาธรรมเนียม หรือคาใชจายของกองทุนรวมตามที่ระบุในขอ 23.1 และ 23.2 เปนอยางอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ
ที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหลักเกณฑที่บังคับใชใหมโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 

 

24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวย
ลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
24.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน : ใน
ประเทศ 
 
เงื่อนไขพิเศษ : 
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาหลักทรัพยประกาศกําหนด 
 

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้ 
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ 
(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหใชมูลคาหนวยลงทุน
ของส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาดังกลาว 
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปนี้ 
(ก) วันทําการกอนวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด 
(ข) วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป 
(ค) วันทําการสุดทายของแตละเดือน โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกําหนดวันทําการซ้ือขาย
หนวยลงทุนแตละคร้ังหางกันยาวกวาหนึ่งเดือน 
(ง) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป 
(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวัน
ทําการถัดไป 
 
การประกาศมูลคาและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) ใชตัวเลขทศนิยมตามที่กําหนดไวในขอ 3. และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 
(2) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการ
ตัดสินใจลงทุนได โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศในชองทางอ่ืนที่เหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และ 



 

  กองทุนเปดกรุงไทยประจํา 3 เดือนคุมครองเงินตน3 
 

46 

(3) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแหงที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนใช
ซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอมูลดังกลาวดวย
หรือไมก็ได 
 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเม่ือส้ินวันทําการท่ีคํานวณน้ัน 
 
มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
 

ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน
รวมเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
(3.1)  คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลคาหนวย
ลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 ขึ้น สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง 
(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง และ
ประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามที่คํานวณไดใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจะใชผลลัพธ
เปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนยิมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของ
กองทุนเปด 
 
4. ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2. เม่ือมีเหตุการณดังตอไปนี้ 
(1) เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับ
ยกเวนในชวงระยะเวลาดังกลาว 
(2) เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนต้ังแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว 
 
24.2. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง : 
1.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหน่ึงสตางค  หรือตางจากราคาหนวยลงทุนท่ี
ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแล
ผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงาน
ดังกลาวไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได  โดยรายงานดังกลาวจะมี
รายการอยางนอย  ดังตอไปนี้ 
(1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง 
(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
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(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย
ภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขาย
หลักทรัพยไมถูกตอง 
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหน่ึงมีผลตอเนื่องตอการคํานวณราคาหนวยลงทุนคร้ัง
ตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันที่บริษัทจัดการพบวา
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย 
 
2.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 
ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง  บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังนับแตวันที่พบราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึง
วันที่ราคาหนวยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง
ต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราสวนต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
 
(1) จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวันทําการถัดจากวันที่พบวาราคาหนวยลงทุน
นั้นไมถูกตอง  และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหนวยลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อให
ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน  ทั้งนี้ 
รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
(ก)  ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง 
(ข)  ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
(ค)  สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได  
 

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถุกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
 

(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมที่มีการแกไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปที่มีการแกไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอยหน่ึง
ฉบับภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว 
 

(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและแจงเปนหนังสือใหผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่ไดซื้อหรือขายคืนหนวยลงทุนในชวง
ระยะเวลาท่ีราคาหนวยลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว 
 

(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาว  พรอมทั้งสําเนารายงานการแกไข
ราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาน้ัน  เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงานคณะกรรมการ 
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ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารท่ีผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจ
ควบคุมไดแทน 
 
3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตํ่ากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตาง
ของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
 

 หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด  บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูน้ันและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด  เวนแตการ
ที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 

(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของ
ราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู   บริษัทจัดการจะ
จายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน 
 

(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตาง
ของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน    
(ข) กรณีที่เปนการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง    
 

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท  
บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีมีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผู
ถือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงาน
การแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 

การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจ
จายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได 
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4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการประกาศการแกไขราคา
ตามขอ 2(3) ในหนังสือพิมพ คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปน
ตน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  
 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  
วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี วันที่ 30  เดือน กันยายน 
วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรกวันที่ 30 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2552 
 

26. การกําหนดเวลา และวิธีการจายเงนิปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : ไมมี  
 

27. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน :  

27.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอ 
16 "วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน" 
 

27.2. สิทธิในการรับเงินปนผล : ไมมี 
 

27.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปล่ียนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมี
วิธีการโอนหนวยลงทุน ดังนี้ 
(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมาย่ืนคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองท่ีสํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมไดเปน

ผูใชบริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบเปดบัญชีกองทุน และย่ืนตอนายทะเบียนหนวย
ลงทุนพรอมคําขอโอนหนวยลงทุน 

(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซึ่งเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ 
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ และผูถือหนวยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดงเอกสาร
สําคัญที่แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือบริคณห
สนธิของนิติบุคคลนั้น ตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 

(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากท่ีนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงินและใบกํากับ
ภาษี พรอมหลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน 

(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของผูโอนและผูรับ
โอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนทาง
ไปรษณีย แกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุนพรอม
เอกสารครบถวนตามที่กําหนด 

 

27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไข วิธีจัดการ ได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในขอ 28 “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”  
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ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไมนับ
คะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 

27.5. สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเม่ือบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ระบุไวในขอ 31 “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ” 
 

27.6. สิทธิประโยชนอื่น ๆ : ไมมี 
 

28. วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  
28.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิด
ตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
 

ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวน
หนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข 
 

อยางไรก็ดี ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 
55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน หาก
ปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนเม่ือคํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 
ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชน
รับรองผลการนับมตินั้น 
 
ทั้งนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนตามขางตน หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะประกาศ
ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ วันที่
ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี 
 

28.2 ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัดใน
การนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตาม
แนวทางที่สํานักงานกําหนดได 
 

28.3 การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
และหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแกไข
เพิ่มเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยการยื่นคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการที่
แกไขเพิ่มเติมแลวและคํารับรองของผูดูแลผลประโยชน 
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เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานท่ีครบถวนถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได 
 

28.4 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ไดจดทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 
29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปด เม่ือปรากฏกรณีดังตอไปนี้  
29.1 กองทุนรวมเปดครบกําหนดอายุโครงการ 
 

29.2 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้  
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 ราย ในวันทําการใด  
(2) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 
ก. มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ข. มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจาํนวนเกินกวาสองในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด      
 
29.3 เม่ือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจน
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน 
 

29.4 เม่ือไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการจัดการ  
 

29.5 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังตอไปนี้ 
(1) มีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับ
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบติัหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสง
หรือแจกจายหนังสือช้ีชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน 
(3) ในกรณีทีเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่
มิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
 
29.6 เม่ือสํานักงานมีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสํานักงานมีคําส่ังเพิกถอนการอนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน 
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30. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
30.1 เม่ือจะมีการเลิกกองทุนรวมเปดเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวม
ลวงหนา  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเก่ียวกับกองทุนรวมนั้น ดังตอไปนี้ 

(1) แจงเปนหนังสือใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนกอนวันเลิก
กองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ และ 

(2) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบ และแจงใหตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยทราบ
ในกรณีที่หนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือหลักทรัพยที่ซื้อขายในศูนยซื้อขาย
หลักทรัพย ทั้งนี้กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ และดําเนินการดวยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบเร่ือง
ดังกลาวกอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถ่ิน เปนตน 

(3) จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพ่ือรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย 
และต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเม่ือทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวันเลิกกองทุนรวม 
 
30.2 เม่ือปรากฏกรณีตามขอ 29.2 บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้เพื่อเลิกกองทุนรวม  
  (1) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันทําการท่ีปรากฏกรณีตามขอ 29.2  
  (2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปนหนังสือ
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดวย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏกรณีตามขอ 29.2  
  (3) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันถัดจากวันทําการท่ี
ปรากฏกรณีตามขอ 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
  (4) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม 30.2 (3) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแตวันทําการที่ปรากฏกรณีตามขอ 29.2 และเม่ือไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนรวมเปด
นั้น 
 

เม่ือไดดําเนินการตาม 30.2 (1) ถึง (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม 30.2 (3) ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ชําระบัญชีของกองทุนรวม 
 

31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ :  
เม่ือเลิกโครงการแลวบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดําเนินการคิดคํานวณรวบรวม
ทรัพยสิน จัดทําบัญชี จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวม ชําระภาระหน้ีสินและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุนรวม รวมทั้งทําการอยางอื่น
ตามที่จําเปนเพื่อชําระบัญชีของกองทุนรวมใหเสร็จส้ิน และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน ตามมูลคา
ทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยู ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

สําหรับคาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะ
ดําเนินการเฉล่ียคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยู เม่ือไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลวผูชําระ
บัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูชําระบัญชีจะโอนทรัพยสินคงคางใดๆ ที่เหลืออยู
ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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32.ขอกําหนดอ่ืนๆ :  
32.1 การคํารงความเพียงพอของเงินกองทุน   
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปล่ียน
ใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือ
หนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและ
สมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได  โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึง
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ  และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว  
 

หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป 
 

32.2 ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
รวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวย
ลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
 
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเก่ียวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ดังนี้ 
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
 
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปนผลในสวนท่ีถือเกิน
นั้น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับการยกเวนตาม
ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนที่ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน 
(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงนิปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาว
ออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 
 
(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียง
สวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิด
หนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิด
นั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนที่ถืออยู 
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32.3 การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (soft commission) 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวใน
การจัดการกองทุนได  แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1)  ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปน
กองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 
 (2)  ตองไมมีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลน้ันบอยคร้ังเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 
 
ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ  บริษัทตองกระทําดวยความเปน
ธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย 
 

32.4 ตัวช้ีวัด(Benchmark) ของกองทุนรวมนี้ คํานวณจากดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่  (Zero Rate 
Return Index (ZRR)) อายุ  3 เดือน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (ThaiBMA)   
 
32.5 การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125 (5) แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผู
ถือหนวยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือ
วาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
 
32.6 หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน 
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวม
ไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาว
และมีผลผูกพันตามมติ 
 
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป 
 
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติโดยเสียงขาง
มากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตาม
หลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย 
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ให
ไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
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(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวย
ลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึง
หนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 
 
32.7 ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา 
FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสียภาษี
ใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่งมีถ่ินที่
อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลัง
ดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมาย
ดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึง
หนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 
  
ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมใน
ทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่
เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติ
ความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือ
ดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป 
 
เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม 
บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่
เก่ียวของ  และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน 
ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
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(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ
กําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน) ที่มีอยูในบัญชี
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของ 
(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับประเทศ
สหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเม่ือขอมูลที่เคยใหไวมีการเปล่ียนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐาน
เพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตาม
หลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
 
เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน

โดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุน

ปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการ

อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการ

ดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   

(1) ไมรับคําส่ังซ้ือ/ สับเปล่ียน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 

(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายนั้น
ได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น หากมี

การดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 

 

การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อหลีกเล่ียงมิ
ใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของอันจะทําให
กองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการ
เฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ
กําหนด) เทานั้น  

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัท
จัดการ (รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยัง
หนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
 
33. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี  
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เพื่อประโยชนในการย่ืนแบบคําขอฉบับนี้ ทางระบบอนุมัติจัดต้ังและจัดการกองทุน (OFAM) ขาพเจายอมรับการแจงผลและการ 
ติดตอของสํานักงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (email) โดยถือเปนการติดตออยางเปนทางการกับขาพเจาแลว นอกจากน้ี หาก
ปรากฎวาการย่ืนคําขอของขาพเจาไมถูกตองครบถวน และสํานักงานไดแจงประเด็นที่ยังไมถูกตองครบถวนตามวิธีการดัง กลาวแลว 
ใหถือวาขาพเจายอมรับความไมถูกตองครบถวนตามที่แจงนั้น รวมทั้งยอมรับกําหนดระยะเวลาท่ีสํานักงานแจงให ปรับปรุงแกไขคําขอ
หรือนําสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมทุกประการ 
 
 


