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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
คาํจาํกัดความ :  
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดกรุงไทยพนัธบตัรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
 

กองทนุรวม  หมายถงึ   กองทนุเปิดกรุงไทยพนัธบตัรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
 

หน่วยลงทนุ  หมายถงึ   หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงไทยพนัธบตัรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงไทยพนัธบตัรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
 

บริษัทจดัการ  หมายถงึ  บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 

บริษัทจดทะเบียน   หมายถงึ   บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์  หมายถงึ    ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิดกรุงไทยพนัธบตัรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
 

นายทะเบียน  หมายถงึ  นายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงไทยพนัธบตัรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือ  หมายถงึ  บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีบริษัทจดัการมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืนหน่วย 
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ลงทนุแล้วแตก่รณี    
 

ท่ีปรึกษาการลงทนุ หมายถงึ ท่ีปรึกษาการลงทนุท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้  
 

ท่ีปรึกษากองทนุ หมายถงึ ท่ีปรึกษากองทนุท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้ 
 

วงเงินลงทนุ หมายถงึ วงเงินลงทนุท่ีได้รับการอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทนุ 
  ในตา่งประเทศ 
 

วงเงินลงทนุคงเหลือ หมายถงึ วงเงินลงทนุคงเหลือตามท่ีบริษัทจดัการได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ  
  ก.ล.ต. ให้นําไปลงทนุตา่งประเทศ 
 

วงเงินลงทนุเพิ่มเติม หมายถงึ วงเงินลงทนุใดๆ ท่ีอาจได้รับการอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ 
  นําไปลงทนุในตา่งประเทศเพิ่มเติมจากวงเงินลงทนุท่ีได้รับอนมุติัไว้เดิม 
 

วนัทําการ หมายถงึ วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย 
  ลงทนุกําหนด 
 

วนัทําการซือ้ขาย หมายถงึ  วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุตามปกติของบริษัทจดัการ หรือตามท่ีบริษัทจดัการ 
หน่วยลงทนุ   กําหนดเพิ่มเติม   
 

คําเสนอซือ้  หมายถงึ  คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้องปฏิบติัตาม 
  ประกาศวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข  และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือ 
  ครอบงํากิจการ 
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แก้ไขราคาย้อนหลงั  หมายถงึ  แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องโดยแก้ไข 
  ราคาย้อนหลงัตัง้แตว่นัท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั 
 

การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคา 
  หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง หรือการจ่ายเงินซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วย 
  ลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วย 
  ลงทนุ 
 

บริษัทยอ่ย หมายถงึ  บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จดัตัง้ขึน้และถือหุ้นไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของ 
  จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทจํากดันัน้ 
 

กิจการ  หมายถงึ  บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขาย 
  ในศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือบริษัทมหาชน จํากดั 
 

สถาบนัการเงิน  หมายถงึ  สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน 
 

สมาคม  หมายถงึ  สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกบั 
  สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือทําการสง่เสริมและพฒันา 
  ธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ 
 

มลูคา่หน่วยลงทนุ  หมายถงึ  มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว 
  ทัง้หมดตามทะเบียนหน่วยลงทนุ เม่ือสิน้วนัท่ีคํานวณนัน้ โดยคํานวณมลูคา่หน่วย 
  ลงทนุเป็นตวัเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกั 
  สากล  
 

ราคาเสนอขาย หมายถงึ  ราคาขายหน่วยลงทนุครัง้แรกซึง่เทา่กบัมลูคา่หน่วยลงทนุบวกด้วยค่าธรรมเนียมการ
หน่วยลงทนุ   ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 

ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  หมายถงึ  มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน 
  หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ซึง่เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

สํานกังานคณะกรรมการ  หมายถงึ  สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ก.ล.ต.  
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ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
 

ที่อยู่บริษัทจัดการ : เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1 ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิดกรุงไทยพนัธบตัรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ 
 

1.2 ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) : Krung Thai Inflation Linked Bond Fund 
 

1.3 ช่ือยอ่ : KTILB 
 

1.4 ประเภทโครงการ : โครงการเปิด  
การระดมทนุ : ผู้ลงทนุในประเทศ  
ประเภทการขาย : ขายหลายครัง้ 
 

1.5 อายโุครงการ :  ประมาณ 10 ปี โดยไม่ต่ํากว่า 9 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 10 ปี 1 เดือน นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 

เง่ือนไขอ่ืนๆ :   
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งวนัครบกําหนดอายโุครงการในหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุ
ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 

1.6 ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
2.1 จํานวนเงินทนุของโครงการ : 1,000.00 ล้านบาท   
เง่ือนไข :  
(1) ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกบริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการได้ ไม่เกิน
ร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ ทัง้นี ้ หากบริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทนุเกินจํานวนเงินทนุของโครงการ แต่ไม่เต็ม
จํานวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ (green shoe) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิดําเนินการปิดการเสนอขาย
หน่วยลงทนุ และดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวมก่อนครบกําหนดสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก
ได้โดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
(2) การเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการท่ีจดทะเบียนจะเป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

2.2 มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท  
 

2.3 จํานวนหน่วยลงทนุ : 100,000,000.00  หน่วย  
 

2.4 ประเภทหน่วยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือ 
 

2.5 ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
 

2.6 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก :  10,000 บาท 
 

2.7 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป :  10,000 บาท 
 



 

กองทนุเปิดกรุงไทยพนัธบตัรรฐับาลชดเชยเงินเฟ้อ (KTILB) 4 

2.8 มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน :  ไมมี่ 
จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมมี่  
 

2.9 มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด  
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพเิศษ 
การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน : 
3.1 วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
เพ่ือเป็นทางเลือกใหมใ่นการลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุท่ีต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีใกล้เคียงอตัราเงินเฟ้อ โดยกองทนุจะเน้น
ลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ (Inflation Linked Bond – ILB) ซึ่งผู้ลงทนุจะได้รับผลตอบแทนแปรผนัไปตามการ
เปล่ียนแปลงของดชันีเงินเฟ้อ 
 
3.2. ชนิดกองทนุรวม : ลงทนุโดยตรง 
ประเภทกองทนุรวม : พิเศษ 
การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) : 
ไมมี่ 
 
3.3. นโยบายการลงทนุ : ตราสารแหง่หนี ้
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ไมล่งทนุ 
การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : 
 
3.4. ลกัษณะพิเศษ : 
- กองทนุรวมท่ีมีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) 
รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ : 
 
3.3 นโยบายการลงทนุ : กองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้
รายละเอียด : 
กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาลประเภทดอกเบีย้แปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อ (Inflation Linked Bond – 
ILB) ท่ีมีอตัราดอกเบีย้หน้าตัว๋คงท่ี โดยกําหนดเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนด้วยการชดเชยเงินเฟ้อบนเงินต้น และจะชําระคืนเงินต้น
ขัน้ต่ําไม่น้อยกว่าหน้าตั๋ว โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน โดยส่วนท่ีเหลือจะ
ลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือตราสารทางการเงินอ่ืน ตลอดจนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด   
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กองทนุอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

ทัง้นี ้กองทนุจะไมล่งทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivates) และจะไม่ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขาย
ลว่งหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุ
ได้ (non-investment grade) ตราสารแห่งหนีท่ี้ไม่ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) แต่ไม่รวมถึงตัว๋แลกเงิน 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้
รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
 

อย่างไรก็ตาม กองทนุอาจมีไว้ซึง่ตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade) เฉพาะ
กรณีท่ีตราสารหนีน้ัน้ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ขณะท่ีกองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 

 

3.5 การลงทนุในตา่งประเทศ :  ไมมี่การลงทนุในตา่งประเทศ 
 
3.6 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน :  
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ี
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดังต่อไปนี  ้เว้นแต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่าง
ใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดงักลา่ว 
 

3.6.1 ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ ตราสาร หรือสญัญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติ
บคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก ได้แก่   
(1.1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั 
(1.2)  ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลักทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ ออก       
ซึง่กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็ 
(1.3)  ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้
(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตรา
สารต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ 
(ข) อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  
ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch 
หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่ 
(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่   
(ก) ตัว๋เงินคลงั 
(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
 

(2.2)  ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั  
ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1 ด้วย 
 

(2.3)  ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึ่งหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้ แปลงสภาพและหุ้นกู้
อนพุนัธ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ีออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ี
กําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึ่ง
ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูค่าท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้
ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1 ด้วย 
 

(2.4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์   
 

(2.5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้   หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้ ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   
 

(2.6)  หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบาย
การลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือให้ความ
เหน็ชอบ เช่น กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น 
 

(2.7)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 

(2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแห่งหนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ 
(2.6) ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.6.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่ในรูป
อตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  
 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกันของบุคคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน  
สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั  หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้
เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข   
 

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
(2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบุคคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้และ   
รับซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยู่
เสมอ  โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ 
(3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  

(ก)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ  ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 
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 (ข)  ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ (investment grade)  
 (ค)  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักล่าวไม่มี
อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้องมี
บริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
 

3.6.2 ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ได้แก่ 
หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึง่มีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1 (1) และ (2) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในหุ้นกู้แปลง
สภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ หรือ 
(ข) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
ในกรณีท่ีหุ้นกู้ แปลงสภาพตามวรรคหนึ่งมีการคํา้ประกัน การคํา้ประกันดังกล่าวต้องเป็นการคํา้ประกันต้นเงินและดอกเบีย้เต็ม
จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 

นอกจากนี ้ในการลงทนุในตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุนัน้ ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในขณะท่ีลงทนุหรือได้มา มลูคา่ของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วมีมลูคา่สงูกวา่ราคาตลาดของหุ้นท่ีรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ 
(2) ในกรณีท่ีมีการใช้สทิธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจดัการขายหุ้นท่ีได้รับจากการแปลงสภาพนัน้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีได้หุ้นดงักลา่ว
มา 
การใช้สิทธิแปลงสภาพตาม (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแห่งสิทธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไม่ว่าการแปลงสภาพดงักล่าว
จะเกิดจากการใช้สทิธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบงัคบัการแปลงสภาพ 
 

3.6.3 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หรือตราสารท่ีเทียบเทา่เงินสด 
 

3.6.4 ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกบัข้อ 3.6.1 ถงึข้อ 3.6.3 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

3.7 อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทุนรวม :  
บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราสว่น
การลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย  
 

3.7.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
(1) ตราสารภาครัฐไทย 
(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.1 (2.2) 
 

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มูลค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า     
ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto 
redemption) 
 

3.7.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1 (2)  เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ 
โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
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การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายดงักล่าว
เป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านัน้ รวมใน
อตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย 
 

ในกรณีของกองทุนรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ใน    
แตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 
 

3.7.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารดงัต่อไปนี ้ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัท
เงินทนุรายใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมี
มลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 
25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.6.1 
(2) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตามข้อ 3.6.2 
(3) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 3.6.3 
 

การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.5 (1) ท่ีธนาคารหรือบริษัทเงินทุน
ดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึ่งกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราส่วน
ดงักล่าว โดยในกรณีของธนาคารพาณิชย์ หากธนาคารพาณิชย์นัน้เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ ให้นับทรัพย์สินท่ีธนาคาร
ตา่งประเทศดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมใน
อัตราส่วนดังกล่าวด้วย ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใดมิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนเข้าในอัตราส่วน
ดงักลา่วด้วย  
 

3.7.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนได้ โดยมีมลูค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
(1) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1 ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ยกเว้น
ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ 
(2) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตามข้อ 3.6.2 
 

ตราสารแหง่หนี ้ตามข้อ 3.7.4 (1) มิให้หมายความรวมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแหง่หนี ้3.6.1 (2.5) 
 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.5 (1) ท่ีบคุคลดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้สัง่
จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย 
 
3.7.5 บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และข้อ 
3.7.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นตอ่ไปนี ้
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าว ซึ่งบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ต้องมี
มลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
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(2) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 
 
3.7.6 บริษัทอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั 
หรือคูส่ญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุม่กิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึ่ง ดงัต่อไปนี ้
แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ 
(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทุนนัน้รวมกบัร้อยละสิบของมลูค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตัวชีว้ดัดังกล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

3.7.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ หาก
ทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่
ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินอตัราท่ีคํานวณได้จาก 
นํา้หนกัของทรัพย์สนิดงักลา่วในตวัชีว้ดัรวมกบัร้อยละสบิของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีอตัราดงักลา่วสงู
กวา่อตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 แล้วแต่กรณี มิให้นําความในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 
และข้อ 3.7.5 มาใช้บงัคบักบักรณีตามวรรคหนึง่ 
 

3.7.8 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน หรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีบุคคลดังต่อไปนี  ้เป็นผู้ ออก           
ผู้สัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมในรอบระยะเวลา
บญัชี หรือในรอบอายกุองทนุกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี  
(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(2) ธนาคารพาณิชย์ 
(3) บริษัทเงินทนุ 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(7) ธนาคารตา่งประเทศ 
 

การคํานวณอตัราส่วนการลงทุนตามวรรคหนึ่ง มิให้นับมลูค่าเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนรวมรวมใน
อตัราสว่นดงักลา่ว 
 

อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมท่ีมีอายุ
โครงการตัง้แตห่นึง่ปีขึน้ไป 
 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตามวรรคหนึง่ 
ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วโดยเฉล่ีย
ตัง้แตว่นัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
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เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัทํา
การถดัจากวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม เพ่ือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้สํานกังานทราบ
ภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย 
 

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลิกกองทนุรวมนัน้ 
3.7.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควร เพ่ือคุ้ มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนอันเน่ืองมาจากปัญหาความผันผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไมต้่องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิด
ความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.8 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 

3.7.10 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ
รวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 
(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ 
 

หน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทนุรวมท่ีจัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
 

3.7.11 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทุนได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกันทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม 
รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
 

ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง หากต่อมา
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่ง
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัทําการนับแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้   
 

3.7.12 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย 
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดง
สทิธิดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วท่ีกําหนดในประกาศนี ้โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้
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ซึง่หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย
รวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 ก็ได้ 
 มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมลูค่าเท่ากับมลูค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
 (2) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
 (ก)  นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 
 (ข)  นับมูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนท่ีผู้ ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุน
ลงทนุในหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้ 
ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  
 

(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งการให้ยืม
หลกัทรัพย์โดยให้นบัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีให้ยืมรวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 และข้อ 3.7.4  และ
ข้อ 3.7.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัรวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณ
ตามคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 ก็ได้ 
 
3.7.13 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.3  และข้อ 
3.7.4 ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ในกรณีท่ีมลูค่ารวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 
28. วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัไม่น้อยกว่ามลูค่าธุรกรรม ให้นําหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีด้งักลา่วมาคํานวณอตัราสว่นการ
ลงทุนเท่ากับมูลค่าธุรกรรม ทัง้นี ้บริษัทจัดการไม่ต้องนําธุรกรรมการซือ้โดยมีสัญญาขายคืนมาคํานวณอัตราส่วนการลงทุนท่ี
คูส่ญัญา  
 (2) ในกรณีมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. 
วรรคหนึง่ (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัน้อยกวา่มลูคา่ธุรกรรม ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) นําหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีด้งักล่าวมาคํานวณอตัราส่วนการลงทนุ เท่ากบัมลูค่าหลกัทรัพย์หรือตรา
สารแหง่หนีน้ัน้ตามราคาตลาด และ 
  (ข) นําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนมาคํานวณอตัราส่วนการลงทนุท่ีคู่สญัญาเท่ากบัส่วนต่างของมลูค่า
ธุรกรรมกบัมลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีน้ัน้ตามราคาตลาด 
 (3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนตามสญัญาท่ีมีข้อกําหนดให้คํานวณมลูค่าหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่ง
หนีท่ี้ซือ้และมลูค่าธุรกรรมรวมเป็นยอดสทุธิของธุรกรรมทัง้หมดตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28/1 (2) ให้คํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุดงันี ้
  (ก) ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานักงาน ท่ี สน. 
24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัของแต่ละธุรกรรมมีมลูค่าไม่น้อยกว่ามลูค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนัน้ ให้คํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุตามหลกัเกณฑ์ใน (1) 
  (ข) ในกรณีท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานักงาน ท่ี สน. 
24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึง่ (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัของแต่ละธุรกรรมมีมลูค่าน้อยกว่ามลูค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอตัราสว่น
การลงทนุตามหลกัเกณฑ์ใน (2)  
  (ค) ในกรณีท่ีมีบางธุรกรรมท่ีมูลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศ
สํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัน้อยกว่ามลูค่าธุรกรรม ให้บริษัทจดัการนําหลกัทรัพย์หรือตราสาร
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แหง่หนีท่ี้ซือ้ของธุรกรรมท่ีมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 
28. วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัไม่น้อยกว่ามลูค่าธุรกรรม มาคํานวณอตัราส่วนการลงทนุเพิ่มเติมเพ่ือชดเชยส่วนต่างของมลูค่า
ธุรกรรมกบัมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึ่ง 
(3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัของธุรกรรมแรก ทัง้นี ้หากภายหลงัการชดเชยสว่นต่างข้างต้น มลูค่าสทุธิของทกุหลกัทรัพย์หรือตราสารแห่งหนี ้
ท่ีซือ้โดยมีสญัญาขายคืนยงัคงน้อยกว่ามลูค่าสทุธิของทกุธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนมาคํานวณอตัราส่วน
การลงทนุท่ีคูส่ญัญาเทา่กบัสว่นตา่งดงักลา่ว 
 มลูคา่ธุรกรรม หมายความว่า ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนจนถึง
วนัท่ีมีการคํานวณ 
 

3.7.14 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 (1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.15 ด้วย 
(ก) ในกรณีทีทรัพย์สินดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกทรัพย์สิน
หรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณีก็ได้ 
(ข) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือกคํานวณ
อตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
3.7.15 การคํานวณอตัราส่วนท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.7.14 จะทําได้ต่อเม่ือบคุคลดงักล่าวได้ทํา
การรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดชอบของผู้สลกั
หลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
3.7.16 ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมมีมลูค่าไม่
เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดในข้อ 3.7.2 ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 (1) นี ้หากต่อมาตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนี ้
กึ่งทนุนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยสาเหตถุกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตดุงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยได้รับการ
ผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
3.7.17 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้อ 3.7.2 
ข้อ 3.7.3 ข้อ 3.7.4 และข้อ 3.7.5 (1) หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะ
ยงัมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 
บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มี
มลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุทราบภายใน 3 วนั   
ทําการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จัดสําเนาไว้ท่ีบริษัทจัดการเพ่ือให้สํานักคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.18 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทุนรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้    
(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 
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(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการ  
ผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 
(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทนุได้มา หรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทนัน้
จนถงึหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่นการถือ
หุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าว 
ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน 
 

3.7.19 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในข้างต้น 
หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.8 ข้อ 3.7.11 ข้อ 3.7.16 ข้อ 3.7.17 และข้อ 3.7.18 และการ
เกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่า
เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี
ทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักล่าวไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ 
 

3.7.1.20 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่นํามาใช้บงัคบักบักองทนุเปิดท่ีปรากฏเหตตุามข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” และ
บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุเปิดนัน้ตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิกองทนุรวม” 
 

รายละเอียดกรณี Specific : 
1. Total non-investment grade : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15.00 
2. Non-investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 5.00 
3. Investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 25.00 
4. Financial institution company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 25.00 
5. Individual fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 10.00 
6. Total fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20.00 
 
3.7.2. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศ : 
 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไมจ่่าย  
 

5. การรับชาํระหนีเ้พ่ือกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิอ่ืน :  
หากมีการผิดนัดชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนีห้รือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถ    
ชําระหนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนีต้ามสิทธิ
เรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้ 
 

5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.1.1 เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแห่งหนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับ
ชําระหนี ้ 
 

5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่นําทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับ
ชําระหนีม้ารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีใ้นโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินดงักลา่วแทนเงิน ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัท
จดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
นัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการ
บริหารทรัพย์สนินัน้  
 

5.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีมีเงินได้
สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจาก
วนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  
 

5.1.4 เม่ือมีการบนัทกึมลูค่าตราสารแห่งหนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทนุรวมได้รับชําระหนีต้ามตราสาร
แหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
 

5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือ
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตผุลว่าในขณะนัน้การ
รับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  
ในการขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจําเป็นในการรับ
ชําระหนี ้ 
 

5.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สินดงักลา่วมารวมคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ
รวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสามาคม
บริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวต่อไปเพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  
(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วในโอกาสแรก
ท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยงัไม่สามารถจําหน่าย
ทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  
 

ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
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5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนี  ้หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนี ้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้เป็นผู้ มีสิทธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการชําระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักล่าว 
บริษัทจดัการจะไมนํ่าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วมารวมในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระ
หนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่วไปรวมจ่ายในโอกาส
แรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้  ทัง้นี ้หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระ
หนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏวา่เงินได้สทุธินัน้ไมคุ่้มกบัภาระคา่ใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักลา่ว
มารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
 

6. ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เกบ็รักษาทรัพย์สนิของกองทุนรวม :  
6.1 ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ช่ือ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4 
 

6.2 เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตวัผู้ดูแลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทัง้หมดดงัต่อไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
1. เม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์โดย     
บอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 90 วนั  
2. ในกรณีท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตกลงไว้ ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
3. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอนัมีผลให้บริษัทจดัการและ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศคําสั่งระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว ทัง้นี ้
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับ
หน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาจัดตัง้ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
ลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 90 วนั 
 4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์ 
5. ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อหนึ่งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ
รวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ
ตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าวให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีแก้ไขเสร็จสิน้  
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ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดงักลา่ว  บริษัทจดัการจะดําเนินการขออนญุาต
เปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข 
และเม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลนั 
ทัง้นี ้เว้นแตสํ่านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอยา่งอ่ืน 
  

ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทนุ หรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ีก่อหรือ
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญา
แตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
 

อนึง่ ถ้าการเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์สิน้สดุลง ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการโอนหรือสง่มอบทรัพย์สินและเอกสารหลกัฐานทัง้หมดของ
กองทนุให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ หรือตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการ
ดําเนินงานอ่ืนใดท่ีจําเป็น เพ่ือให้การโอนหรือส่งมอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลกัฐานทัง้หมดเป็นไปโดยเรียบร้อยโดยฉับพลนั เพ่ือ
สามารถทํางานได้อยา่งตอ่เน่ือง 
 

6.3 สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิกองทนุรวม :  
ช่ือ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ : 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4 
 

และ/หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาต และ/หรือท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนท่ีมีคณุสมบติัเป็นไปตามท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด 
 

7. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  
ช่ือ : นายอนสุรณ์ เกียรติกงัวาฬไกล   
ท่ีอยู ่ :  บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั 
เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์  0-2294-8504, 0-2294-8557 โทรสาร 0-2294-2345 
 

ช่ือ : นางขวญัใจ เกียรติกงัวาฬไกล 
ท่ีอยู ่ :  บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั 
เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120โทรศพัท์  0-2294-8504, 0-2294-
8557 โทรสาร 0-2294-2345 
 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจงัให้สํานกังาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ  
 

8. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน:  
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน)    
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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9. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย :   
ไมมี่  
 
10. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
ช่ือ : ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
ท่ีอยู ่: ฝ่ายสนบัสนนุงานสาขา ชัน้ 13 อาคารนานาเหนือ  
เลขท่ี 35  ถนนสขุมุวิท  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ 0-2208-4565-7, 0-2208-4558-9  โทรสาร 0-2256-8717 
 
บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้
ความเหน็ชอบเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุสนบัสนนุของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับการแต่งตัง้จะต้องปฏิบติังานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ปฏิบติัหน้าท่ีอยูก่่อนแล้ว  
 
11. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน :  
ไมมี่  
 
12. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน :  
ไมมี่ 
 
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
13.1 การขอรับหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้ 
ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ “กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงนิเฟ้อ” สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอ
ขายหน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน ในระหวา่งเวลาเปิดทําการ ถงึเวลา 15.30 น. ซึง่เป็นวนัทําการ 
 
ในกรณีท่ีไมเ่คยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุต้องเปิดบญัชีดงักลา่วก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และเอกสารท่ีกําหนดอยา่งถกูต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดใน
การเปิดบญัชีซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง   
 
ผู้จองซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
แบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ท่ีบริษัท
จดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการเปิดบญัชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว  
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ในกรณีท่ีมียอดสัง่ซือ้หน่วยลงทนุซึ่งเม่ือแปลงเป็นสกลุเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนมุติั
ให้สามารถนําเงินไปลงทนุในต่างประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนครบกําหนดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทนุหรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 
13.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
13.2.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องสัง่ซือ้เป็นจํานวนเงินไมน้่อยกวา่มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ท่ีบริษัทจดัการกําหนด ในราคาหน่วยลงทนุท่ีเสนอ
ขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” และ “คําขอ
เปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ” (เฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดท่ีจดัตัง้และจดัการโดยบริษัทจดัการเป็นครัง้แรก) ให้ครบถ้วน
ถกูต้องและชดัเจน พร้อมชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็ตามจํานวนท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดย
เร่ิมตัง้แตเ่วลาเปิดทําการถงึเวลา 15.30 น. 
 
13.2.2 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และสมัครใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และขัน้ตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
13.2.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั เพ่ือ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
13.3. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
13.3.1. กรณีบคุคลธรรมดา  
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาบตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
13.3.2. กรณีนิติบคุคล  
(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท 
(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล  
ทัง้นี ้เอกสารตา่ง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  
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13.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
13.4.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่โอนเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการสัง่ซือ้ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้
เทา่นัน้ หรือบญัชีจองซือ้ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติมตอ่ไป  
 

ทัง้นี ้สําหรับการซือ้หน่วยลงทนุผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยู่นอกเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเป็นเงินสด เช็ค 
หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานัน้เทา่นัน้  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวันท่ีท่ีสั่งซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม 
“กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ” เม่ือชําระท่ีบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซือ้

หน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระท่ีบริษัทจดัการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบญัชีจองซือ้ท่ีบริษัท
จัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยบัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชี
ประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีดงักล่าว และหากมีดอกเบีย้
รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ อนึ่ง บริษัทจดัการอาจเพิ่มบญัชีจอง
ซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 

ผู้สั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องย่ืนชําระให้เสร็จสิน้ก่อนเวลาเคลียร่ิงของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวนัทําการก่อนวนัทําการสดุท้ายท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยในวนัทําการสดุท้ายของการเปิดเสนอขายครัง้แรก 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทา่นัน้ 
 

ในการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืนภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ และ
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 

หลงัจากท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจาก  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่        
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ได้เรียกเก็บเงินตามคําสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็ตามจํานวนแล้ว 
 

ในกรณีท่ีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ และจะดําเนินการส่งเช็คหรือดราฟต์นัน้คืนให้กับ    
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 

13.4.2 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดย
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
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13.4.3 ธุรกรรมอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนๆ   
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนัตาม
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
   

13.5. การจดัสรรหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามท่ีสัง่ซือ้และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว ยกเว้น
ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุและได้ชําระคา่ซือ้หนว่ยลงทนุเตม็ตามจํานวนแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขายครัง้
แรกก่อนสิน้สุดระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบกําหนดระยะเวลา
ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัส่วน
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีสามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วน
หรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องบอกกลา่วลว่งหน้า 
 

           ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทึกข้อมลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ พร้อมใบ
ยืนยนั/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุโดยทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วนัทําการนบัแต่วนัปิดการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือตอ่ช่ือเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบลว่งหน้า 
 

13.6. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 13.5 และบริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนคําขอ
เปิดบญัชีกองทนุ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
 

13.7 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการยุติโครงการเน่ืองจากหลังสิน้สุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด
เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการประสงค์จะยติุโครงการ เน่ืองจาก
ขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุได้ถึง 35 ราย แต่มีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดต่ํากว่า 50,000,000 บาท  บริษัทจดัการจะ
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คืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดพร้อมทัง้ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงดงักลา่ว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน ตามท่ีอยู่ท่ีระบุในคําขอเปิด
บญัชีกองทนุ ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ 
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงดงักลา่ว (ถ้ามี) อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัท
จดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงตอ่ปีนบัแตว่นัท่ีครบกําหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการชําระเงินค่าจอง
ซือ้จนครบถ้วน 
 

(2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมประงสงค์จะยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวมท่ีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก   โดย
บริษัทจดัการอาจยติุการขายหน่วยลงทนุได้ 
 

โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมจะรายงานให้สํานกังานทราบถึงการยติุการขายหนวยลงทนุตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียติุ
การขายหน่วยลงทนุนัน้ และให้การอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัท่ีแจ้งให้สํานกังานทราบ 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วยลงทนุ
ให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัส่วนของเงินค่าซือ้หนวยลงทนุภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงตาม
วรรคสอง และหากบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักลา่วได้อนัเน่ืองจากความผิด
ของบริษัทจดัการกองทนุรวมเอง ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนับแต่วนัท่ีครบ
กําหนดเวลานัน้จนถงึวนัท่ีชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน 
 

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
ภายหลงัจากท่ีกองทนุได้ลงทนุตามแผนการลงทนุ (Fully Invest) แล้ว (คาดว่าเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีนบัแต่วนัจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม) บริษัทจดัการอาจเปิดให้มีการเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรกเป็นคราวๆ ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะแจ้งวนัและเวลาในการรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และ/หรือรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบไม่น้อย
กว่า 7 วนัก่อนวนัทําการเสนอขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ ณ 
สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาขายและ
จํานวนหน่วยลงทุนท่ีผู้ ลงทุนจะได้รับ บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือค่าธรรมเนียมการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ (ถ้ามี) 
 

14.1 การขอรับหนงัสือชีช้วนและเอกสารการสัง่ซือ้  
ผู้สนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีช้วน และเอกสารการจองซือ้ได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)     
ทกุวนั ในระหวา่งเวลาทําการ 
 

14.2 วิธีการเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบัญชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  และเอกสารท่ีกําหนดอย่างถกูต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดในการ
เปิดบญัชีซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
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ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุนต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และแบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึง่จะติดประกาศไว้ ณ 
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
กําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการเปิดบญัชีโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 

14.3 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
14.3.1. กรณีบคุคลธรรมดา 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตวัพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 

14.3.2. กรณีนิติบคุคล 
(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบั  
(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 
 ทัง้นี ้เอกสารตา่ง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
 
 

14.4 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
14.4.1 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่น บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้ครบถ้วน พร้อมทัง้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงินไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ท่ีบริษัทจดัการกําหนด  
 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องสง่ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ชําระค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวน 
 

14.4.2 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดงัต่อไปนี ้ เม่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซือ้ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
แล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยรหสัประจําตวั โดยปฏิบติัตามขัน้ตอนการทํารายการท่ีกําหนดในหน้าจอของเคร่ืองฝากถอนเงิน
อตัโนมติั (ATM) หรือตามท่ีระบอุยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) จนครบ
ขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะถือว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยในวนัทําการ
ใดเป็นรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการนัน้ และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตัง้แต่เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของ
วนัทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวนัหยดุทําการ บริษัทจดัการถือว่าเป็นการทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้
ให้ใช้เวลาท่ีบนัทกึของเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทยท่ีบนัทกึรายการเป็นหลกั  
 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ดงักลา่วได้ หากผู้สัง่ซือ้และ
เคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ได้ยืนยนัการทํารายการแล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสัง่ให้หักเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัข้องกบัการซือ้หน่วยลงทนุในแต่ละครัง้ มิฉะนัน้บริษัทจดัการจะไม่ทํา
รายการซือ้หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในครัง้นัน้  
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บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้ สัง่ซือ้หน่วยลงทุน เม่ือนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากท่ี           
นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขายและจดัสรรหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้       
ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนท่ีจะยกเลกิการให้บริการดงักลา่วข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

14.4.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี ้ เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซือ้ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จาก
ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยรหสัประจําตวัเพ่ือใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยปฏิบติัตามขัน้ตอนการทํา
รายการท่ีได้รับฟังจากระบบซือ้หน่วยลงทนุทางโทรศพัท์ หรือตามท่ีระบอุยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านบริการ
ธนาคารทางโทรศพัท์จนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะถือว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลาปิดทําการของ
ธนาคารกรุงไทยของวนัทําการใด เป็นการทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการนัน้ และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตัง้แต่เวลาปิดทําการ
ของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวนัทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวนัหยดุทําการ บริษัทจดัการถือว่าเป็นการทํารายการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุของวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้ให้ใช้เวลาท่ีบนัทกึของระบบโทรศพัท์ของธนาคารกรุงไทยท่ีบนัทกึรายการเป็นหลกั  
 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ดงักล่าวได้ หากผู้สัง่ซือ้และระบบ
บริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ยืนยนัการทํารายการแล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 
ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสัง่ให้หักเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเก่ียวข้องกับการซือ้หน่วยลงทุนในแต่ละครัง้ มิฉะนัน้ บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซือ้หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในครัง้นัน้  
 

บริษัทจดัการจะถือใบยืนยนัการจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีส่งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเม่ือนายทะเบียนได้ทํารายการจดัสรรหน่วยลงทนุให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากท่ี            
นายทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขายและจดัสรรหน่วยลงทนุให้แล้วเทา่นัน้  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดังกล่าวชั่วคราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้        
ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนท่ีจะยกเลกิการให้บริการดงักลา่วข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

14.4.4 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยการหกับญัชีเงินฝากโดยอตัโนมติั 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัท่ีธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบใน
อนาคต โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการดงันี ้ 
1. กรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน
และถกูต้องและย่ืนให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
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2. ในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดใดมีไม่เพียงพอท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน    
(ถ้ามี) ระบบจะไมห่กัเงินฝากย้อนหลงัสําหรับงวดท่ีบญัชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอท่ีหกัชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุซึง่รวมค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวข้องกบัการซือ้หน่วยลงทนุนัน้ 
3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไขการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องยกเลิกการใช้
บริการเดิม กรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุล่วงหน้า” ฉบบัใหม่ย่ืนให้แก่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการยกเลิกการหกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอก “ใบคําขอยกเลิก
หนงัสือยินยอมให้บญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ย่ืนให้แก่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)   
 

14.4.5 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)   
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ พร้อมทัง้จะปิดประกาศไว้ท่ี
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

14.4.6 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีวิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) หรือ
ผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั เพ่ือ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

14.4.7 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ     
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และบญัชีกองทนุ สามารถขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ท่ีบริษัทจดัการได้ ภายใต้รายละเอียด
หลักเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

14.4.8 การสัง่ซือ้ผา่นไปรษณีย์  
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีการบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด 
 

14.5 การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
14.5.1 บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้อาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค 
ดราฟต์ ผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยพนัธบตัรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ” ท่ีบริษัท
จัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” ท่ีบริษัทจัดการ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ และ
ธนาคารทหารไทย หรือบญัชีจองซือ้ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว เป็นบญัชี
ประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึง่บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้
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ในบญัชีดงักล่าว และหากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
อนึง่ บริษัทจดัการอาจเพิ่มบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 

ทัง้นี ้สําหรับการซือ้หน่วยลงทนุผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยู่นอกเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเป็นเงินสด หรือ
ชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานัน้เทา่นัน้  
 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลงักําหนดเวลารับฝากเพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวนั
เดียวกนัของบริษัทจดัการ หรือในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ ดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัท
จดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ีคํานวณ
ได้ ณ สิน้วนัทําการท่ีเรียกเก็บเงินได้ 
 

หลงัจากท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจาก   
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบสําเนาคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุนให้แก่        
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็ตามจํานวนแล้ว ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 

14.5.2 เคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจดัการจะหกัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจาก
บญัชีเงินฝากตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษา
ไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยพนัธบตัรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ” โดยบญัชีจองซือ้หน่วย
ลงทนุดงักลา่ว เป็นบญัชีประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึง่หากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเสนอขาย
หน่วยลงทนุครัง้แรก โดยบริษัทจดัการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั 
 

14.5.3 บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจดัการจะหกัเงินค่า
ซือ้หน่วยลงทุนจากบญัชีเงินฝากตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยพนัธบตัรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ” โดย
บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบีย้รับหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
ล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยบริษัทจดัการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุในหนงัสือชี ้
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั 
 

14.5.4 หกับญัชีเงินฝากโดยอตัโนมติั  
บริษัทจะหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนั
การเงินอ่ืนซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งไว้ โดยบริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยพนัธบตัรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อ” โดย
บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนดังกล่าว เป็นบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบีย้รับหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ
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ล่วงหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยบริษัทจดัการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุในหนงัสือชี ้
ชวนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั 
 

14.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดย
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

14.5.6 ธุรกรรมอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนๆ   
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนัตาม
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

14.5.7 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

14.5.8 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นไปรษณีย์  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัท
จัดการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

14.6 การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยคํานวณจากจํานวนเงินท่ีได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้
วนัท่ีจํานวนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจํานวนนัน้ปรากฏในบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ โดยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีได้รับจดัสรร
จะคํานวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแตใ่ช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบใุนใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวนัของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน ก่อนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีซือ้ด้วยวิธี
อ่ืนๆ สําหรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน”  
 



 

กองทนุเปิดกรุงไทยพนัธบตัรรฐับาลชดเชยเงินเฟ้อ (KTILB) 27

ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมติัจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ทัง้นี ้จะให้สิทธิแก่คําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุด้วยวิธีหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือ
สถาบนัการเงินอ่ืนก่อนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีซือ้ด้วยวิธีอ่ืน ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการ
จดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้พร้อมกนันัน้ตามสดัส่วนจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือตอ่ช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่
บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  
 

14.7 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้รวมกนัเกินจํานวนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการจดทะเบียนกบัสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อม
กนั และมีหน่วยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้
พร้อมกนันัน้ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 

14.8 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ 
ในการชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอ่ืนท่ีจดัตัง้โดยบริษัทจดัการเพ่ือ
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินจนเต็มมลูค่า จะหกักลบลบหนีก้บับริษัท
จดัการไมไ่ด้  
 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทนุแล้ว 
เพ่ือให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาต
จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็น
วา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 
  

สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้ 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะกําหนด แก้ไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเง่ือนไขในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว  
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15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน :  
15.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ :  
หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ  
 

15.2 เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
1. เม่ือบริษัทจดัการได้รับใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบตามท่ี
กําหนดแล้ว บริษัทจัดการจะส่งมอบสําเนาใบคําขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือสําเนาใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุไว้เป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชีและการซือ้หน่วยลงทนุ  
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนบนัทึกรายละเอียดของผู้ เปิดบญัชีในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนตาม
รายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  
3. นายทะเบียนจะจดแจ้งช่ือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุต่อเม่ือบริษัทจดัการได้รับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุแล้ว 
และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว  
 

ในกรณีท่ีมีผู้สัง่ซือ้ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไปแต่ไม่เกิน 4 คนสัง่ซือ้หน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งช่ือบุคคลเหล่านัน้เป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุร่วมกนัในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ และถือเอาช่ือแรกในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุเป็นผู้ ใช้สิทธิในฐานะผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และเป็นผู้ ได้รับเงินท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทนุ  อย่างไรก็ดี  หากผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนประสงค์เป็นอย่างอ่ืน บริษัทจดัการอาจ
พิจารณาตามท่ีเหน็สมควร 
4. บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการสง่
มอบหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ภายใน 15 วนัทําการ นบัตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
และในกรณีท่ีบริษัทจัดการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการจดัสง่หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัทําการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ  
5. บริษัทจดัการจะถือว่าข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นข้อมลูท่ีถกูต้องท่ีสดุ ดงันัน้ หากปรากฏข้อผิดพลาดใด ๆ ในหนงัสือ
รับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบั 
ตัง้แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดัการจะถือวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง  
 

16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
16.1 ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
-บริษัทจดัการ -ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

16.2 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ / รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมติั 
16.2.1 กรณีรับซือ้คืนแบบปกติ  
ภายหลงัจากท่ีกองทนุได้ลงทนุตามแผนการลงทนุ (Fully Invest) แล้ว (คาดว่าเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีนบัแต่วนัจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม) บริษัทจดัการอาจเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นคราวๆ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งวนัและเวลา
ในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัทําการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยจะเป็นไปตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืน ซึ่ง
คํานวณตามหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคา
หน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง”  
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(1) ช่องทางในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทนุได้ ดงันี ้
(1.1) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีระบุไว้ในข้อ 16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน โดยกรอกใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
ระบรุายละเอียดให้ครบถ้วนและย่ืนตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ภายในเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด   
 

บริษัทถือวา่คําสัง่ขายคืนท่ีได้รับหลงัจากวนัและเวลาดงักลา่วเป็นคําสัง่ขายคืนสําหรับวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุครัง้ถดัไป  
 

ทัง้นี ้ผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทนัทีในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุเป็นมลูคา่ตัง้แต ่10 ล้านบาทขึน้ไป  
 

(1.2) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

(1.3) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของ
ธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

(1.4) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

(1.5) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั 
เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

(1.6) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นไปรษณีย์  
บริษัทจดัการอาจจัดให้มีการบริการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัท
จดัการกําหนด 
 

(2) เง่ือนไขในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุและได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว  
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ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษหรือ
เป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามข้อ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ"  
  

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีอาจจะลดหยอ่นหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอ่ืนท่ีจดัการโดยบริษัทจดัการ 
 

อนึง่ ในกรณีท่ีบญัชีกองทนุไมมี่มลูคา่คงเหลือในบญัชีและบญัชีนัน้ไมมี่การติดตอ่ขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี บริษัท
จดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
     

(3) การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
การจดัสรรการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะจดัสรรตามหลกัการ “สัง่ขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมกนัและมี
เงินสดไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรรให้ทกุคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรเงินท่ีมีในขณะนัน้ให้ผู้สัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุพร้อมกนันัน้ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนเงินท่ีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุแตล่ะรายสัง่ขายคืนมานัน้  
 

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รับซือ้
คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้
สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท่ีบริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะคํานวณจํานวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดย คณูจํานวนหน่วยลงทนุด้วยราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนนัน้  
 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงิน บริษัทจดัการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนด้วย ราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้จํานวนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้จะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดย
ตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
    

การขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมีจํานวนหน่วย
ลงทนุตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน  
   

ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยู่ตามทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทัง้หมดเท่าท่ีปรากฏอยู่ตามทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ   
  

ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือตาม
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมลูค่าต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการดํารงหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
เหลืออยูท่ัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่ทัง้หมดนัน้ด้วยวิธีการ
เดียวกบัหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนและทําให้เกิดการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดนัน้ ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลง
มลูค่าขัน้ต่ําของการดํารงหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วนัเพ่ือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบ  
  

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีสมบรูณ์ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นเท่าท่ี
บริษัทจดัการสามารถรับซือ้คืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทนุ     
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บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทุนในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน
จํานวนนัน้ 
 

16.2.2 กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมติั 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปีละไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ในอตัราท่ีบริษัท
จดัการเหน็สมควร โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วนัก่อนวันรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติท่ีบริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีท่ีวันท่ีกําหนดในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมติัเป็นวนัหยดุทําการ บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัเป็นจํานวนเงินท่ีจดัสรรโดยประมาณไม่เกินเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบีย้รับ และ/หรือกําไรจากเงิน
ลงทนุของพนัธบตัร หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนตามหวัข้อ 3.6 หลงักนัเงินสํารองสําหรับคา่ใช้จ่ายของกองทนุ (ถ้ามี) 
(2) สําหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัครัง้สดุท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุรายในส่วนท่ีเหลืออยู่ทัง้หมดของกองทนุนี ้โดยจะทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัทัง้จํานวนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุรายไปยงักองทนุเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ ในวนัทําการก่อนวนัสิน้สดุอายโุครงการ โดยบริษัทจดัการถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ตกลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ และบริษัท
จดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติัให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการรับซือ้
คืนหน่วยลงทุนตามท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยจะใช้มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้เม่ือสิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็น
เกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหนว่ยลงทนุ เว้นแตก่รณีตามข้อ 19 
 

16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน  :   
กรณีรับซือ้คืนแบบปกติ  
ภายหลงัจากท่ีกองทนุได้ลงทนุตามแผนการลงทนุ (Fully Invest) แล้ว (คาดว่าเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีนบัแต่วนัจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม) บริษัทจดัการอาจเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นคราวๆ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งวนัและเวลา
ในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัทําการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) อนึ่ง บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
และ/หรือ คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากการทํารายการดงักลา่ว 
 

กรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบอตัโนมติั 
(1) บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัติให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนปีละไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ในอตัราท่ีบริษัท
จดัการเหน็สมควร โดยบริษัทจดัการจะประกาศวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วนัก่อนวันรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติท่ีบริษัทจัดการกําหนด หากในกรณีท่ีวันท่ีกําหนดในการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมติัเป็นวนัหยดุทําการ บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุในวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัเป็นจํานวนเงินท่ีจดัสรรโดยประมาณไม่เกินเงินสดท่ีได้รับจากดอกเบีย้รับ และ/หรือกําไรจากเงิน
ลงทนุของพนัธบตัร หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนตามหวัข้อ 3.6 หลงักนัเงินสํารองสําหรับคา่ใช้จ่ายของกองทนุ (ถ้ามี) 
 

(2) สําหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัครัง้สดุท้าย บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุรายในส่วนท่ีเหลืออยู่ทัง้หมดของกองทนุนี ้โดยจะทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัทัง้จํานวนของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทกุรายไปยงักองทนุเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุ ในวนัทําการก่อนวนัสิน้สดุอายโุครงการ  
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บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั
ทัง้จํานวนของผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายไปยงักองทนุเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเปิด
ให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในวนัทําการก่อนวนัสิน้สดุอายโุครงการ  
 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะได้รับหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเปิด
ให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุภายหลงัจากการทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัแล้วในวนัทําการถดัไป ดงันัน้ ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุสามารถดําเนินการขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไปยงักองทนุอ่ืนได้ โดยเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนงัสือ     
ชีช้วนของกองทนุเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะไมคิ่ดคา่ธรรมเนียมใดๆ ทัง้สิน้  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั หรือหยดุการขายคืนหน่วยลงทนุ
อตัโนมติั หากมีการผิดนดัชําระดอกเบีย้หรือเงินต้นของพนัธบตัร หุ้นกู้  หรือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนๆ ท่ีกองทนุลงทนุ โดยบริษัท
จัดการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน และจะรายงานการไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั หรือหยดุการ
ขายคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั พร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวนัและเวลารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั โดยจะติดประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการ 
 

บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีคํานวณได้ในแต่ละสิน้วันทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคา       
รับซือ้คืนโดยมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 

การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจัดการจะดําเนินการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับตัง้แต่วันถัดจากวัน       
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ และ/หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั ในการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการจะชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีผู้
ถือหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นกรณีรับซือ้คืนหนวยลงทุนโดยอัตโนมติัครัง้สดุท้ายโดยการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไปยงักองทุนเปิด
กรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะใช้
มลูค่าหน่วยลงทนุของสิน้วนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณี
ตามข้อ 18 
 

นายทะเบียนหน่วยลงทนุหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะนําส่งหนงัสือรับรองสิทธิใน
หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
โดยอตัโนมติั หากบริษัทจดัการไมไ่ด้รับการทกัท้วงใดๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 7 วนัทําการนบัจากวนัท่ีทํารายการท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่การทํารายการดงักลา่วถกูต้องแล้ว 
 

ในการชําระคืนค่าขายหน่วยลงทนุโดยการโอนหรือนําเข้าบญัชีเงินฝากนี ้ถ้าหากบริษัทจดัการไม่สามารถโอนหรือนําเงินเข้าบญัชี
ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แจ้งไว้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกเช็คขีดคร่อมค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุสัง่จ่ายผู้ ถือหน่วยลงทนุและจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
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16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้า  : ต้องแจ้งลว่งหน้า 
ภายหลงัจากท่ีกองทนุได้ลงทนุตามแผนการลงทนุ (Fully Invest) แล้ว (คาดว่าเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีนบัแต่วนัจดทะเบียน
กองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม) บริษัทจดัการอาจเปิดให้มีการขายคืนหน่วยลงทนุเป็นคราวๆ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งวนัและเวลา
ในการขายคืนหน่วยลงทนุ และ/หรือรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุลว่งหน้าให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัทําการ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ 
และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
กองทนุไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุระหวา่งอายโุครงการ แตสํ่าหรับการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัครัง้สดุท้าย  บริษัทจดัการ
จะดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยจะทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติัทัง้จํานวนของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายไปยงักองทนุเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในข้อ 16 “การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” ทัง้นี ้การกําหนดราคารับซือ้คืนของกองทนุและราคาเสนอขายหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์ หรือกองทนุรวมตลาดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ จะใช้
มลูคา่หน่วยลงทนุเม่ือสิน้วนัทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 
 
18. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 
18.1 บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน ท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุเปิดได้ในกรณี ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
 (ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล หรือ 

(ข) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม 
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดงักล่าวไม่ถกูต้องต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา 
 

18.2 การเล่ือนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 18.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับ
การผอ่นผนัจากสํานกังาน 
(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
(3) แจ้งการเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้จดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 18.1 (2) ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้ 
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(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
  
19. การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน : 
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคําสั่งซือ้ คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  
(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีดงัตอ่ไปนี ้โดยได้รับความเหน็ชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
  (ก) มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล 
  (ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ 
  (ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  

ทัง้นี ้การไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไมเ่กิน 1 วนัทําการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน 
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั 
  (ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวม
ลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ 
  (ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง่เหตดุงักลา่ว
อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว 
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้
  (ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้
 1.  การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
 2.  การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ 
 3.  การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย 
 (ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ใน
สาระสําคญั 
(5) ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการของ
บริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน และคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
สําหรับวนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่วไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ
ก่อนถงึวนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศ
ดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้า
มี) 
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2. เม่ือปรากฎเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (4) และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไม่
รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1.(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุ
ทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย 
(2) รายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบโดยพลนั 
(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่าย ไม่รับซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามข้อ 1.(1) (2) และ (3) เกินหนึง่วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ก่อนการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 (ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุ
รวมเปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
 (ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการเปิดขาย รับซือ้
คืน หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่
ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมส่บัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  
 

3. บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคํา
สัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทนุท่ีไม่
ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ง
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
 
20. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไมเ่กิน 20 วนัทําการติดตอ่กนั 
 
 
 

21. การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ : 
กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงินและจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
แทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบติัได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
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22.สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน และที่ปรึกษา (ถ้ามี) :  
22.1 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการมีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุต่อประชาชนครัง้แรก และดําเนินการเพิ่มจํานวน
เงินทนุจดทะเบียนของกองทนุตามวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

(2) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามโครงการท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วย
ลงทนุกบับริษัทจดัการตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
โดยเคร่งครัด  
 

(3) แยกทรัพย์สินของกองทนุไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของบริษัทจดัการ รวมทัง้จดัให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ท่ีได้จากการนําทรัพย์สิน
ของกองทนุไปลงทนุ และนําทรัพย์สนิและผลประโยชน์ดงักลา่วของกองทนุฝากไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 

(4) เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอยู่เท่าท่ีจําเป็น ทัง้นี ้เพ่ือรักษาประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 

(5) ดําเนินการทวงถาม ฟ้องร้องและดําเนินคดี หรือดําเนินการอ่ืนใดแทนกองทนุกบัผู้ออกหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ เพ่ือให้
ได้รับการชําระหนีห้รือได้มาซึง่สทิธิในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิท่ีกองทนุพงึจะได้จากการลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว 
 

(6) รับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามจํานวนทัง้หมดท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ยกเว้นกรณีการสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทนุ การหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
เป็นการชัว่คราว หรือการปฏิเสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 14 "การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก" และ
กรณีการไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วย   ลงทุนตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีระบใุนข้อ 19 “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุ” 
 

(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในวนัทําการถดัจากวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ 
 

(8) เล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุตามเง่ือนไขท่ี
ระบใุนข้อ 18 “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” 
 

(9) สัง่จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามอตัราท่ีระบใุนข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและกองทนุ” 
 

(10) ได้รับค่าตอบแทนในการจดัการกองทนุ ตามอตัราท่ีระบใุนข้อ 23 “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุและกองทนุ” 
 

(11) เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการตามข้อ 28 “วิธีการแก้ไขโครงการหรือแก้ไขวิธีการจดัการ”  
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(12) ชีแ้จงและดําเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุทราบ
ในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือต่อการตดัสินใจใน
การลงทนุหรือตอ่การเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุอยา่งมีนยัสําคญั 
 

(13) ยกเลกิกองทนุตามท่ีกําหนดในข้อ 29 “การเลกิโครงการ” 
 

(14) คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุน ตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

(15) จดัทํางบการเงินของกองทนุให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีสําหรับกิจการท่ีมีธุรกิจเฉพาะด้านการลงทนุ และตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

(16) จดัทํารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี  และรายงานทกุรอบปีบญัชีของกองทนุ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และส่งรายงานดังกล่าวแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนบัตัง้แต่วนัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี  และภายใน 3 เดือนนบัตัง้แต่วนั
สิน้ปีบญัชีของกองทนุ รวมทัง้จดัให้มีรายงานดงักล่าวฉบบัล่าสดุไว้ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่ง
ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทุนเพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัด
สําเนาให้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุร้องขอ 
 

(17) จดัทํารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือกองทนุเป็นรายวนั และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุวนัทําการนัน้ 
 

(18) จดัทํารายงานฐานะการลงทนุเพ่ือกองทนุเป็นรายวนั และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทกุสิน้วนัทําการนัน้ 
 

(19) จัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ท่ีมีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้หลกัทรัพย์มาเพิ่มเติม พร้อมทัง้วนัท่ีหลกัทรัพย์มีมลูค่าเกินอตัราท่ี
กําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีหลกัทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินนัน้
มีมลูคา่เกินอตัราท่ีกําหนด 
 

(20) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ณ วนัทําการสดุท้ายของเดือนแก่
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทกุเดือนภายในวนัทําการท่ี 7 ของเดือนถดัไป โดยจํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุดงักลา่ว จะต้อง
ได้รับการรับรองความถกูต้องโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ 
 

(21) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูท่ีได้จดทะเบียนแล้ว กรณีอ่ืนนอกจากการจดทะเบียนเพ่ิมจํานวนเงินทนุ และการแก้ไขเพิ่มเติม
จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัทําการนบั
แตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 
 

(22) จดัทําหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชี เพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชี และจดัส่งให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วนันบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัสิน้ปีบญัชี รวมทัง้จดัส่งและดําเนินการให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
จดัสง่หนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญัพร้อมกบัใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุแก่ผู้สนใจลงทนุ และจดัให้มีหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการ
ไว้ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ เพ่ือประโยชน์ในการแจกจ่ายแก่ผู้สนใจลงทนุได้ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหน่วยลงทนุ ยกเว้นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายหน่วย
ลงทนุเพียงครัง้เดียวและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาไว้แน่นอน (auto redemption) ไม่ต้องจดัทําหนงัสือชี ้
ชวนใหมท่กุรอบปีบญัชี 
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(23) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ ซึง่มีคณุสมบติัตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบติัของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ และแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนแทนตามเง่ือนไข
ในการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีกําหนดในข้อ 6.2 “เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์” ทัง้นีโ้ดยได้รับอนญุาตจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
 

(24) แต่งตัง้นายทะเบียนหน่วยลงทนุและจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

(25) จดัให้มีผู้สอบบญัชีซึง่มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้าม โดยถือตามข้อกําหนดแห่งประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์และบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ 
 

(26) แตง่ตัง้ผู้ ชําระบญัชีของกองทนุเม่ือยติุหรือเลกิกองทนุ ทัง้นีโ้ดยความเหน็ชอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

(27) แต่งตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 
 

(28) ปฏิบติัการอ่ืนๆ เพ่ือให้ถงึซึง่วตัถปุระสงค์ของโครงการ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 

(29) ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบอ่ืนตามท่ีพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทัง้
ในปัจจบุนัและท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมท่ีกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 

22.2 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในโครงการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ได้รับคา่ตอบแทนจากการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามอตัราท่ีกําหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 

(2) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทนุ รับเงินต่างๆ ท่ีกองทนุจะพงึได้รับจากการจดัตัง้และดําเนินงานของกองทนุ เช่น 
เงินซือ้หน่วยลงทนุ และดอกเบีย้จากหลกัทรัพย์ เงินได้จากการจําหน่ายหรือเวนคืนหลกัทรัพย์และเงินอ่ืนใดของกองทนุและนําเข้าไว้
ในบญัชีเงินฝากของกองทนุและหรือบญัชีทรัพย์สนิของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
 

(3) จดัให้มีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหน่าย สัง่ซือ้ตามสิทธิ สง่มอบและโอนหลกัทรัพย์ต่างๆ ซึง่เป็นทรัพย์สินของกองทนุตลอดจนรับ
ชําระหรือชําระราคาคา่หลกัทรัพย์ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามคําสัง่ของบริษัทจดัการเม่ือตรวจสอบหลกัฐานถกูต้องและครบถ้วนแล้ว 
 

(4) จ่ายเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
 

(5) พิจารณาให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจดัการในการกําหนดวิธีคํานวณมลูค่าทรัพย์สินของกองทนุตามราคาท่ีเป็นธรรมในกรณีท่ี
วิธีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินตามปกติทําให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะคํานวณมูลค่า หรือกรณีท่ีเป็น
ทรัพย์สนิอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(6) จ่ายเงินตามคําสัง่ของผู้ ชําระบญัชีให้นายทะเบียนหลกัทรัพย์เพ่ือคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 

(7) ทําหน้าท่ีในช่วงระยะเวลาการชําระบญัชีดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ดแูล รับฝากทรัพย์สนิของกองทนุจนกวา่การชําระบญัชีจะเสร็จสิน้ 
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(ข) ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชี ปฏิบติัตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ใน
กรณีท่ีผู้ ชําระบญัชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรายงานให้สํานกังานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดย
ไมช่กัช้า 
ทัง้นี ้หน้าท่ีของผู้ ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (ก) และ (ข) จะสิน้สุดลงเม่ือผู้ ชําระบัญชีได้ดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

(8) รับรองความถกูต้องในการคํานวณ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้ เม่ือเหน็วา่คํานวณถกูต้องแล้ว  
 

(9) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ ดแูล ทวงถาม  ติดตามทรัพย์สิน
หรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุ การรับเงินปันผล การรับดอกเบีย้ และ/หรือหน่วยลงทนุและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีกองทนุพึง
จะได้รับ รวมทัง้ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ๆ รวมทัง้แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมีความจําเป็นท่ีต้องป้องกนัการ
เสียสทิธิท่ีมีอยูห่รือเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์นัน้ๆ  การเปล่ียนแปลงมลูค่าหลกัทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีมีผลต่อการถือครอง
หลกัทรัพย์ของกองทนุ โดยทนัทีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

(10) จดัทํารายงานและบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้และสง่แก่บริษัทจดัการ 
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําสั่งของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจําหน่ายหลักทรัพย์ 
ดอกเบีย้ และอ่ืนๆ 
(ข) จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สนิของกองทนุท่ีรับฝากไว้ 
(ค) จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิของกองทนุ 
(ง) จดัทํารายงานเก่ียวกบัเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมลูค่าทรัพย์สิน มลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย
หน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ 
 

(11) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือ
หน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้ในปัจจุบนัและท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงักล่าวให้แจ้งบริษัทจดัการโดยทนัที ใน
กรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุหรือไม่ปฏิบติัหน้าท่ีตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัทํารายงานเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วโดยละเอียด และส่ง
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถงึเหตกุารณ์ดงักลา่ว 
 

(12) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535   ประกาศ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศกําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

(13) แจ้งและรายงานให้บริษัทจดัการทราบเป็นหนงัสือถึงสถานะของหลกัทรัพย์ท่ีจะต้องปิดโอน หรือกําลงัอยู่ในระหว่างทําการปิด
โอนในช่ือของกองทนุ เพ่ือประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหลกัทรัพย์ การรับดอกเบีย้และอ่ืนๆ 
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(14) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกร้องจากทรัพย์สินของ
กองทนุ 
 

(15) พิจารณาให้ความเหน็ชอบบริษัทจดัการในกรณีการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้
มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ กรณีไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้รับไว้
แล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ กรณีการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 
และกรณีราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
 

(16) พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีต้ามตราสารแห่งหนีต้ามวิธีท่ี
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 
 

(17) แสดงความเห็นของผู้ดแูลผลประโยชน์ เก่ียวกบัการจดัการกองทนุในรายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี 
และรายงานทกุรอบปีบญัชีของกองทนุ เพ่ือแจ้งแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุนและสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 เดือน
นบัตัง้แตว่นัสิน้รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปีบญัชี และภายใน 3 เดือนนบัตัง้แตว่นัสิน้ปีบญัชีของกองทนุ  
 

(18) รับรองความถกูต้องในการแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมจํานวน และมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ณ วนัทําการสดุท้ายของเดือน
ตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวนัทําการท่ี 7 ของเดือนถดัไป 
 

(19) รับรองความถกูต้องในการคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จากการออกหน่วยลงทนุแก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามจํานวนเงิน
ท่ีบริษัทจดัการโอนเข้าบญัชีของกองทนุ และจํานวนหน่วยลงทนุท่ียกเลิกจากการขายคืนของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุในแต่ละวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุ ตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
 

(20) ชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นยอดรวมให้แก่บริษัทจดัการเพ่ือชําระให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
และ/หรือ ชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของกองทนุตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 
 

(21) รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุจากบริษัทจดัการเพ่ือเข้าบญัชีของกองทนุ 
 

(22) ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ในต่างประเทศท่ีบริษัทจดัการประสงค์จะลงทนุในหรือมีไว้
ซึง่หลกัทรัพย์นัน้ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์แต่งตัง้ผู้ รับฝากทรัพย์สินอ่ืนซึง่มีคณุสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนดเป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีรับฝากหลกัทรัพย์เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 

(23) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดให้เป็นหน้าท่ีของผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 
 

(24) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ซึง่พิสจูน์ได้ชดัเจนว่าเกิดขึน้จากความประมาทเลินเลอ่อย่างร้ายแรง
หรือการไมก่ระทําตามหน้าท่ี โดยเจตนาทจุริตของผู้ดแูลผลประโยชน์ พนกังาน ลกูจ้าง บริวาร หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีทํางานให้แก่ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ 
 

22.3 สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เว้นแตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบหรือประกาศกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ได้รับค่าธรรมเนียมต่างๆ สําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากบริษัทจัดการหรือกองทุน 
(ถ้ามี) ตามท่ีระบใุนสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(2) บอกเลิกสญัญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามข้อกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดในสญัญาแต่งตัง้
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(3) จัดส่งหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุนหรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายตามท่ีคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
(4) แจกจ่ายหรือรับเอกสารเก่ียวกบัการขอใช้บริการกองทนุเปิดและการสัง่ซือ้หรือการขายคืนหน่วยลงทนุ 
(5) รับชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน คืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนแก่ผู้ ท่ีไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน หรือชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ 
(6) ยืนยนัการซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ 
(7) สง่มอบหรือรับมอบหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
(8) ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุทราบในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบ
ตอ่สทิธิประโยชน์ของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือตอ่การตดัสนิใจในการลงทนุหรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุ
อยา่งมีนยัสําคญั 
(9) ปฏิบติัตามข้อกําหนดเก่ียวกบัวิธีการโฆษณาเพ่ือจําหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.  สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนด 
(10) ทําหน้าท่ีให้บริการและให้ข้อมลูหรือเอกสารใดท่ีจําเป็นในการตดัสินใจลงทนุในกองทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ/หรือผู้สนใจ
ทัว่ไป รวมทัง้ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ 
 

22.4. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย   :   ไมมี่  
 

22.5. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ   :   ไมมี่ 
 

22.6. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ/ท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ   :   ไมมี่ 
 

22.7. สทิธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและการแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุของท่ีปรึกษากองทนุ (เฉพาะกอง Country Fund)   :   
ไมมี่  
 

23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม : 
23.1. คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 
23.1.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
- ในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่ท่ีตราไว้ 
- ภายหลงัจากระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคาขาย 
 

อนึง่ การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ
ให้กบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละ
กลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
รับทราบข้อมลูดงักลา่ว 
  

23.1.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ไมเ่กินร้อยละ 1.50 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคารับซือ้คืน (ยกเว้น ไมเ่รียกเก็บกรณีรับซือ้คืนหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมติั) 
 

23.1.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ไมมี่ 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
 

23.1.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 

23.1.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 

23.1.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี่ 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
 

23.1.7. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
- คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บ เม่ือสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุโดย
คํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพ่ือนําเงินดงักลา่วไปชําระเป็นคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการสัง่ซือ้
หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ และ/หรือเพ่ือเป็นคา่ดําเนินงาน ตามท่ีกองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์  และ/หรือเพ่ือ
ดําเนินการจดัการกองทนุตอ่ไป 
 

- คา่ธรรมเนียมการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด  
- คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ หรือการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด  
- คา่ธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์
กําหนด  
 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึง่เป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย เช่น คา่ใช้จ่ายในการโอน
หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากบันายทะเบียน คา่แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูในทะเบียน ตามอตัราท่ีนายทะเบียนกําหนด 
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23.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
23.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
(1) คา่ธรรมเนียมการจดัการสว่นแรก ณ วนัจดทะเบียนกองทนุ  ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเสนอขายได้
แล้วทัง้หมด ณ วนัจดทะเบียน 
(2) คา่ธรรมเนียมการจดัการสว่นท่ี 2 จะเร่ิมคิดตัง้แตว่นัแรกถดัจากวนัท่ีกองทนุมีอายคุรบ 2 ปีนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็นกองทนุรวม เป็นต้นไป ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 3.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิหกัด้วยหนีส้นิก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมีมลูค่าน้อย
กว่า 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกิน 3.00 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วยมลูค่าหนีส้ินทัง้หมด 
เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการ
คํานวณในลกัษณะเดียวกนักบัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ 
 

23.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
(1) คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์สว่นแรก ณ วนัจดทะเบียนกองทนุ ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.07 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีเสนอ
ขายได้แล้วทัง้หมด ณ วนัจดทะเบียน 
(2) คา่ธรรมเนียมการจดัการสว่นท่ี 2 จะเร่ิมคิดตัง้แตว่นัแรกถดัจากวนัท่ีกองทนุมีอายคุรบ 2 ปีนบัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ
เป็นกองทนุรวม เป็นต้นไป ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.07 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิหกัด้วยหนีส้นิก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 

23.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
(1) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ส่วนแรก ณ วนัจดทะเบียนกองทนุในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.20 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายได้
แล้วทัง้หมด ณ วนัจดทะเบียน 
(2) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนส่วนท่ี 2 จะเร่ิมคิดตัง้แต่วันแรกถัดจากวันท่ีกองทุนมีอายุครบ 2 ปีนับจากวันท่ีจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม เป็นต้นไป ในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.20 ต่อปี ของมลูค่าทรัพย์สินหกัด้วยหนีส้ินก่อนหกัค่าธรรมเนียมการ
จดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 

23.2.4. คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
 

23.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
 

23.2.6. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ ซึง่บริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบ มีดงัตอ่ไปนี ้  
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(6) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการใช้บริการของสถาบนัการเงินในการจดัการเงินของกองทนุ เช่น การมีบญัชีกองทนุบริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกบัธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าสมดุเช็คหรือแบบฟอร์ม
เช็ค คา่บริการในการนําเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชีซือ้หน่วยลงทนุเข้าฝากในบญัชีกองทนุบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมการใช้ Telebanking เป็นต้น  

(7) คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน  
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าแปลหนังสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทุน แบบฟอร์มคําขอเปิดบญัชีกองทุน คําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุ คําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ ใบยืนยนั/ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากบัภาษี (ถ้ามี) รายงานการ
ถือหน่วยลงทนุ และแบบฟอร์มอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบักองทนุ 
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด การสง่เสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แตไ่มเ่กิน 1,000,000 บาท  
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา ค่าพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการนําส่งหนังสือบอกกล่าว ประกาศซึ่งรวมถึงการลงประกาศต่างๆ ใน
หนงัสือพิมพ์รายวนั รายงานตา่งๆ หรือข่าวสารถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุและบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุท่ีบริษัทจดัการจดัทําขึน้หรือมี
หน้าท่ีจดัทําขึน้ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดหรือกฎหมายกําหนด 
(11) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ เช่น ค่าธรรมเนียมในการจดัตัง้กองทนุ และจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สนิของกองทนุกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(12) คา่ใช้จ่ายในการจดัตัง้และเก็บรักษาฐานข้อมลูและสถิติข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(13) ค่าใช้จ่ายในการออกเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทุน และรวมถึงการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าฝากใน
บญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(14) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในการจัดการกองทุน เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ตาม
กฎหมาย ค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขโครงการ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทุน 
คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ ฯลฯ 
 

คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ จะเรียกเก็บจากกองทนุตามท่ีจ่ายจริง มีดงัตอ่ไปนี ้   
(15) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการซือ้ขายหลักทรัพย์หรือหรือทรัพย์สินอ่ืนของกองทุน และค่านายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ท่ีซือ้หรือขายเพ่ือประโยชน์ในการจดัการกองทนุรวม (ถ้ามี)     
(16) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีซึง่รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตาม
คําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม 
(17) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการชําระราคา รับชําระราคา สง่มอบหรือรับมอบหลกัทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร 
คา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายในการใช้บริการ Settlement Advance หรือ Contractual Settlement เป็นต้น 
(18) คา่ธรรมเนียมผู้ ชําระบญัชี คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ในระหวา่งการชําระบญัชีกองทนุบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ ค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีเม่ือเลิกกองทนุ ค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียหรือชําระเงิน หรือทรัพย์สินอ่ืนคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลิก
กองทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดทะเบียนเลกิกองทนุกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคา่ใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ในระหวา่งการชําระบญัชีและเลกิกองทนุ   
(19) ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายด้าน
กฎหมายต่างๆ ในการดําเนินคดีทางศาลเพ่ือรักษาสิทธิของกองทนุ รวมถึงค่าใช้จ่ายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน
แทนการชําระหนีต้ามตราสารแหง่หนี ้และคา่ธรรมเนียมผู้ประเมินทรัพย์สนิและคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในการประเมินทรัพย์สนิอ่ืน  
(20) คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
จากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยสว่นรวม หรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถ้ามี) 
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อนึง่ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีสามารถประมาณการได้ซึง่เรียกเก็บจากกองทนุ เม่ือรวมกนัแล้วสงูสดุจะไมเ่กิน ดงันี ้
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในส่วนแรก เม่ือรวมกนัแล้วไม่เกินร้อยละ 3.00  ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายได้แล้วทัง้หมด ณ วนัจด
ทะเบียน 
 - ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในส่วนท่ี 2 จะเร่ิมคิดตัง้แต่วนัแรกถัดจากวนัท่ีกองทุนมีอายุครบ 2 ปีนับจากวนัท่ีจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้นไป เม่ือรวมกันแล้ว ไม่เกินร้อยละ 3.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินหักด้วยหนีส้ินก่อนหัก
คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ 
 

ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดงักล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถประมาณการได้ อาทิ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การขอมติผู้ ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง 
 

หมายเหต ุ
การคํานวณคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตา่งๆ จะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) 
อยา่งไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) (1.1) (2) (2.1) และ (3) (3.1) จะคํานวณตัง้แต่วนัแรก และจดัเก็บครัง้เดียว 
โดยจะจดัเก็บภายใน 1 เดือนนบัตัง้แตว่นัจดทะเบียนกองทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม 
 

การคํานวณคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) (1.2) (2) (2.2) และ (3) (3.2) จะคํานวณทกุวนัท่ีมีการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิโดยใช้มลูค่าทรัพย์สนิหกัด้วยหนีส้นิก่อนหกัคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุ ในแตล่ะวนัท่ีมีการคํานวณนัน้เป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทนุภายใน 5 วนั
ทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั 
 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้ทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมมีมลูค่าน้อยกว่า 50 
ล้านบาท การคํานวณค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) จะคํานวณทุกวันท่ีมีการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุในแต่ละวนัท่ีคํานวณนัน้เป็นฐานในการคํานวณค่าธรรมเนียม โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาเรียกเก็บจาก
กองทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัรับซือ้คืนหน่วยลงทนุอตัโนมติั  

 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ ตามข้อ (6)  ถึง (14) บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายดงักลา่ว โดยจะพิจารณา
กําหนดระยะเวลาท่ีใช้ในการตดัจ่ายท่ีเหมาะสม ซึง่ระยะเวลาดงักลา่วจะไมเ่กินอายโุครงการของกองทนุ 
 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทนุ ตามข้อ (15) ถงึ (20) จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง ในทางบญัชีบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่าย
ทัง้จํานวนหรือทยอยตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของกองทนุเฉล่ียเทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาท่ีจะได้รับประโยชน์จากคา่ใช้จ่ายนัน้  
 

ทัง้นี ้การตดัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 
 

23.3. การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 23.1 และข้อ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
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23.3.1. กรณีท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิม บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของ
กองทนุรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออตัราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า
ไมน้่อยกวา่ 60 วนั ตามวิธีการดงัตอ่ไปนีก่้อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 
(1) ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 
(2) ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 

23.3.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการจะมีการลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย 
บริษัทจดัการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ 23.3.1 และข้อ 23.3.2 ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วัน
เปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 
 

23.3.3 กรณีท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการเปล่ียนแปลง
หลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมตามท่ีระบใุนข้อ 23.1 และ 23.2 เป็นอย่างอ่ืนในอนาคต บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามหลกัเกณฑ์ท่ีบงัคบัใช้ใหมโ่ดยถือวา่ได้รับมติจาก ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

24. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ 
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 
24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการ
ตามท่ีประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีหลกัการ
ดงักล่าวไม่ครอบคลมุกรณีใดอนัอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจดัการจะใช้หลกัปฏิบติัอนัเป็นท่ียอมรับ เป็นสากล โดยได้รับความ
เหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 

2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ 
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ให้ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ
ของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว 
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหนวยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 
(ข) วนัทําการซือ้ขายหนวยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 
(ค) วนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน 
(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป 
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(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายใน
วนัทําการถดัไป 
 

การประกาศมลูคา่และราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจดัการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว 
(2) ดําเนินการประกาศทางเว็บไซต์เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักล่าวภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูในการ
ตดัสนิใจลงทนุได้ โดยบริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะประกาศในช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม โดยถือวา่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั และ 
(3) จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแหง่ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่ว
ด้วยหรือไมก็่ได้ 
 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณนัน้ 
 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(3.1)  คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
(3.2) คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับมลูค่า
หน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 
(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ และ
ประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์
เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุเปิด 
 

4. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัตามข้อ 2. เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไมข่ายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับ
ยกเว้นในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
(2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 
 

24.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทจดัการดําเนินการในกรณีท่ีราคาขายหน่วยลงทนุหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด
ไมถ่กูต้อง  
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1.ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะจดัทําและส่งรายงานให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และจดัให้มีสําเนารายงาน
ดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดงักล่าวจะมี
รายการอยา่งน้อย ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(3) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 
 

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทนุครัง้
ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการ
พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 
 

2.ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง
จนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบว่าราคาหน่วย
ลงทนุนัน้ไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ 
เพ่ือให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  
 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย
หนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุในช่วง
ระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
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(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกันเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดงักล่าว พร้อมทัง้สําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคมุได้แทน 
 

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องต่ํากวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้
(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูค่าเท่ากบัสว่นต่าง
ของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
 

หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัท
จดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู ่แล้วแตก่รณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่การ
ท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วน
ต่างของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ บริษัท
จดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้
(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วน
ตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ    
 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง    
 

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจะต้องลด  
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้
และจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่  แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด      
เว้นแต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง  และผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดงักลา่ว  
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ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท   
บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดงักลา่วไม่มีสถานะเป็น
ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 

การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บริษัทจดัการอาจ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้    
 

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ   
เป็นต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  
 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี  :  ไมเ่กิน 1 ปี 
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก  :  ไมเ่กิน 1 ปี นบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุรวม 
 

26. การกาํหนดเวลา และวธีิการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : ไมมี่  
 

27. สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
27.1. สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตาม
ข้อ 16 "วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" 
 

27.2. สทิธิในการรับเงินปันผล : ไมมี่ 
 

27.3. สทิธิในการโอนหน่วยลงทนุ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิท่ีจะโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทนุได้ ทัง้นี ้ต้องไม่ขดัต่อกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมี
วิธีการโอนหน่วยลงทนุ ดงันี ้
(ก) ผู้ โอนและผู้ รับโอน จะต้องมาย่ืนคําขอโอนหน่วยลงทนุด้วยตนเองท่ีสํานกังานนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ รับโอนไม่ได้
เป็นผู้ ใช้บริการกองทนุเปิดกบับริษัทจดัการ ผู้ รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบเปิดบญัชีกองทนุ และย่ืนต่อนายทะเบียนหน่วย
ลงทนุพร้อมคําขอโอนหน่วยลงทนุ 
 

(ข) ในการโอนหน่วยลงทุน ผู้ โอนซึ่งเป็นผู้ ถือหน่วยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ข้าราชการ บตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ และผู้ ถือหน่วยลงทนุประเภทนิติบคุคลจะต้องแสดง
เอกสารสําคญัท่ีแสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนัน้ เช่น หนงัสือรับรอง หนงัสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือ
บริคณห์สนธิของนิติบคุคลนัน้ ตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
 

(ค) ผู้โอนหน่วยลงทนุจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุกําหนด และหลงัจากท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกํากับ
ภาษี พร้อมหลกัฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทนุแก่ผู้ โอนและผู้ รับโอนไว้เป็นหลกัฐาน 
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(ง) ทัง้นี ้สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุของผู้ โอนและ
ผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและจดัส่งหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
ทางไปรษณีย์แก่ผู้ โอนและผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับคําขอโอนหน่วยลงทนุพร้อม
เอกสารครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
 

27.4. สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติ เพ่ือทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจดัการได้  ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 28 “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ”  
 

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
บริษัทจดัการกองทนุรวมหรือบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุ (omnibus account) ต้องไม่
นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

27.5. สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือบริษัทจดัการเลิกกองทนุรวม  โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 31  “การชําระบญัชีกองทนุรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลกิโครงการ” 
 

27.6. สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไมมี่ 
 

28. วธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  
28.1 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ หากมิได้กระทําตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่
คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการกองทนุรวม
จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
 

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ ได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึง่คิดตามจํานวน
หน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจดัการ บริษัทจดัการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้มีมติให้แก้ไข 
 

อยา่งไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อยละ 
55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ หรือในกรณีท่ีเป็นกองทนุรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทนุ หาก
ปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือคํานวณเฉพาะหน่วยลงทนุแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิด
นัน้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ ดูแลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
 

ทัง้นี ้มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้างต้น หมายความวา่ มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และจะ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ วนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
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28.2 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน
ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 

28.3 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจดัการอาจขอรับความ
เหน็ชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดงักลา่วจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการย่ืนคําขอเป็นหนงัสือ พร้อมทัง้
รายละเอียดของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคํารับรองของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 

เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอและเอกสารหลกัฐานท่ีครบถ้วนถกูต้องตามวรรคหนึง่ ให้ถือวา่สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 
 

28.4 บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้ภายใต้เง่ือนไข และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุ โดยเสนอขายหน่วยลงทนุตามจํานวนท่ีเพิ่มขึน้ของเงินทนุ
โครงการได้ตอ่เม่ือได้มีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงเงินทนุโครงการตอ่สํานกังานแล้ว 
(2) ในกรณีท่ีกองทนุได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานท่ีมี
อํานาจตามกฎหมายได้ทําการเพิ่มวงเงินให้ กองทนุสามารถนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศได้เพิ่มเติม 
(3) เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุแล้วบริษัทจดัการจะแจ้งการดําเนินการ
ดงักลา่วให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบ โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้
คืน (ถ้ามี)  
 
29. การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  
เง่ือนไขพิเศษในการเลกิกองทนุ :  
29.1. หากปรากฏวา่กองทนุมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวน ดงันี ้
(1) มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุโดยคํานวณตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุ ลดลงเหลือน้อยกวา่ 50 ล้าน
บาทในวนัทําการใดและบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุนัน้  
 

(2) จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัทําการใด  
 

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดตอ่กนัคิดเป็นจํานวนเกินกวา่สองในสาม
ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด     
 
29.2. เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทํา
การจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  
 

29.3. เม่ือได้รับความเหน็ชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้เเล้ว
ทัง้หมดของโครงการจดัการ  
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29.4 สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุ หากปรากฎเหตดุงัต่อไปนี ้
(1) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวมท่ีขดัหรือแย้ง
กบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการกองทนุรวมมิได้ปฏิบติัหรือดแูลให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัสง่
หรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
(3) ในกรณีทีเป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั หากปรากฎข้อเทจ็จริงวา่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นบคุคลอ่ืนใด
ท่ีมิใช่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
(4) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ปฏิบติัหรือไมส่ามารถดําเนินการตามคําสัง่ของสํานกังานตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  
 

29.5 เม่ือสํานกังานมีคําสัง่เลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสํานกังานมีคําสัง่เพิกถอนการอนมุติัจดัตัง้กองทนุรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุ  
 

29.6 บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะยติุการจดัตัง้กองทนุรวมหรือเลิกกองทนุรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุ
รายแล้ว ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเหน็วา่มีเหตท่ีุเช่ือวา่ภาวะท่ีไมป่กติดงักลา่วจะทําให้การลงทนุในตา่งประเทศไมเ่หมาะสม  ทัง้นี ้
เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ   
 

30. การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุดงัตอ่ไปนี ้
1. ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.1   
2. แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนังสือให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.1  
3. จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.1 เพ่ือ
รวบรวมเงินเทา่ท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 
4. ชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัส่วนจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตามข้อ 3. ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการนบัแต่วนั    
ทําการท่ีปรากฏเหตตุามข้อ 29.1 และเม่ือได้ดําเนินการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้วให้ถือวา่เป็นการเลกิกองทนุนัน้ 
 

เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ 1. ถึง 4. แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตามข้อ 3. บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการทราบกําหนดการเลกิกองทนุลว่งหน้า บริษัทจดัการจะดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุดงัตอ่ไปนี ้
(ก) แจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ดแูลผลประโยชน์และสํานกังานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลกัทพัย์ทราบในกรณีท่ีหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
นัน้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ก่อนวนัเลกิกองทนุรวมเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนัทําการ 
(ข) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุและผู้ลงทนุทัว่ไปทราบเร่ืองดงักลา่วก่อนวนัเลิกกองทนุรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการ เช่น ประกาศ
ในหนงัสือพิมพ์รายวนัแหง่ท้องถ่ิน เป็นต้น และ 
(ค) จําหน่ายทรัพย์สินของกองทนุเพ่ือรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สญัญา
ใช้เงินท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเม่ือทวงถาม ให้เสร็จสิน้ก่อนวนัเลกิกองทนุ 
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31. การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวธีิการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลกิโครงการ :  
บริษัทจดัการจะจดัให้มีการชําระบญัชี โดยจะแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพ่ือทําหน้าท่ีรวบรวม 
และแจกจ่ายทรัพย์สนิท่ีคงเหลือจากการชําระหนีส้นิของกองทนุรวมแล้วให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ รวมทัง้ทําการอย่างอ่ืนตามแต่จําเป็น
เพ่ือชําระบญัชีกองทนุให้เสร็จสิน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  
 
ทัง้นี ้ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทนุจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุรวมและผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการ
เฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามมลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถืออยู่
ตามหลกัฐานท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิโครงการ 
 
เม่ือได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลงั
จากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฎว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ ชําระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็น
กรรมสทิธ์ิของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
32. อ่ืนๆ :  
32.1 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  หรือ ขอ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีบริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ดงักลา่ว ทัง้นี ้หากมีเหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไป
ได้  โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหมจ่ะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้จาก
การเปล่ียนบริษัทจดัการ  
 
บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการ
จะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป   
 
32.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (soft commission) 
บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่ว
ในการจดัการกองทนุได้  แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 
(2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 
 
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ให้แก่กองทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ  บริษัทต้องกระทําด้วยความ
เป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
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บริษัทจดัการไมส่ามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชน์ของบริษัทได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองท่ี
ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ ให้บริการจดัให้แก่บริษัทจดัการหรือพนกังานของบริษัทจดัการตามเทศกาลท่ีเป็น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ด้ท่ี 
www.ktam.co.th " 
 

32.3 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไมเ่กินหนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ วา่ด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  
 

ทัง้นี ้โดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้
(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือกลุม่
บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
(2) การจํากดัสทิธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสทิธิรับเงินปันผลในสว่นท่ีถือ
เกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีได้รับการยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 
(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน 
(ค) ในระหวา่งการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดินบริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่ว
ออกจากทรัพย์สินอ่ืนของกองทนุรวมโดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวม 
(3) ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสียง
สว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบง่ชนิด
หน่วยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วย
ลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู่ 
 

32.4 การกู้ ยืมหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน 
บริษัทจดัการอาจกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุได้ โดยจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้
(1) กู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนได้เฉพาะเพ่ือบริหารสภาพคลอ่งของกองทนุ 
(2) เงินท่ีได้จากการกู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องนํามาชําระให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุ 
(3) จํานวนเงินกู้ ยืมเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ เว้นแต่ใน
กรณีจําเป็นและสมควรเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ผู้ ถือหน่วยลงทนุอนัเน่ืองมาจากปัญหาความผนัผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและ
ตลาดทนุในวงกว้าง สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผ่อนผนัอตัราดงักลา่วได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุ 
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(4) คู่สญัญาในการกู้ ยืมเงินเม่ือรวมธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนต้องเป็นผู้ลงทนุสถาบนั และไม่เป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคู่สญัญาเป็นกองทนุสว่นบคุคลหรือกองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคลหรือกองทนุรวมนัน้จะต้องไม่อยู่ภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการนัน้เอง 
(5) จดัทํารายงานพร้อมระบสุาเหตขุองการกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญากู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  
 

การกู้ ยืมเงินดงักล่าวข้างต้น บริษัทจดัการอาจทําคําขอวงเงินสินเช่ือไว้ล่วงหน้า (credit line) ก็ได้ แต่การกู้ ยืมเงินแต่ละครัง้ต้องมี
ระยะเวลาตามสญัญากู้ ยืมเงินแตล่ะสญัญาไมเ่กิน 90 วนั 
 

นอกจากนี ้การทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนในนามกองทนุดงักลา่วข้างต้น ต้องใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีกําหนดโดยศนูย์
ซือ้ขายตราสารหนีไ้ทย หรือบริษัทหลกัทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากัด แล้วแต่กรณี หรือใช้สญัญามาตรฐานตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และต้องมีอายสุญัญาไมเ่กิน 90 วนั 
 

ทัง้นี ้ให้บริษัทจดัการจดัทําและจดัสง่รายงานการกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืนตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

32.5 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุรวมนี ้คือ อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลอายปุระมาณ 10 ปี ณ วนัท่ีลงทนุ 
 

32.6 การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125 (5) แหง่พระราชบญัญติั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
  

ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดัสิทธิใด ๆ แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว 
ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
 

บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตาม
ประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  
 

32.7 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุ
รวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเหน็ชอบให้ดําเนินการ
ดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 
 

มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 
 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ให้
ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
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(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วย
ลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกิน
กึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
 

32.8 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนั
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสีย
ภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่ง
มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศ
กําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 
  

กองทนุรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึง่ถกูกําหนดให้ต้องเข้าผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าท่ีต้องรายงานข้อมลูและธุรกรรมทางการเงินของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและบคุคลท่ีมีลกัษณะตาม
หลกัเกณฑ์ท่ี FATCA กําหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบข้อมลูลกูค้าเพ่ือหาความสมัพนัธ์ของลกูค้ากบัประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รวมถงึหน้าท่ีในการกําหนดให้ลกูค้าบางประเภทต้องจดัทําเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น 
  

ภายใต้ข้อกําหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไม่เข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะได้รับผลกระทบท่ีสําคญัในสองกรณี คือ 
(1) ต้องถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทนุรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทนุทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการ
ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือ
ยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือ
ดําเนินการลงทนุได้อยา่งไมมี่ประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป 
 

เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฎิบติังานของกองทุน เช่น 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้
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(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตัวผู้ เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบญัชี
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสูจน์ทราบความเก่ียวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึง
นําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดงัต่อไปนีต้ามความจําเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าว
รับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจ้งนีแ้ล้ว และ/หรือได้ดําเนินการตามข้อตกลงท่ีได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชี   
(1) ไมรั่บคําสัง่ซือ้/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(2) ระงบัหรือหยดุให้บริการ และดําเนินการคืนเงินลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายได้เงินลงทนุ เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุราย
นัน้ได้ เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หาก
มีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

 

การดําเนินการดงักลา่วถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระทําเพ่ือหลีกเล่ียงมิ
ให้บริษัทจดัการและกองทนุมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคล้องข้อบงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องอนัจะทําให้
กองทนุอาจต้องถกูหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบติับริษัทจดัการจะเลือกดําเนินการ
เฉพาะผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด) เทา่นัน้  

 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัท
จดัการ (รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไป
ยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
33. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี 
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34. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏบัิตไิม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการอนุมัตใิห้จัดตัง้กองทุนรวมเป็นการ
ทั่วไป : 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัตัง้กองทนุรวมแบบเป็นการทัว่ไป (auto approve) และ
การฝ่าฝืนหรือการไมป่ฏิบติัตามนัน้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทนุ บริษัทจดัการจะดําเนินการเยียวยาความเสียหายให้แก่ ผู้
ลงทนุโดยไมช่กัช้า ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไมส่ามารถตกลงกนัได้ บริษัทจดัการยินยอมให้นําข้อพิพาทเข้าสูก่ารพิจารณาตามกระบวนการ
อนญุาโตตลุาการ 


