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1                                        หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทนุรวม (โครงการ) 
กองทนุเปิดกรุงไทยอา้งอิงเงินเฟ้อ (KTILF) 

 

 

คาํจาํกัดความ / คาํนิยาม :  
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ  
 

กองทนุรวม หมายถงึ กองทนุเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 
 

หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 
 

บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
 

บริษัทจดทะเบียน หมายถงึ บริษัทท่ีมีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 
 

นายทะเบียน หมายถงึ นายทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 
 

ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีบริษัทจดัการมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุแล้วแตก่รณี 
 

ท่ีปรึกษาการลงทนุ หมายถงึ ท่ีปรึกษาการลงทนุท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้  
 

ท่ีปรึกษากองทนุ หมายถงึ ท่ีปรึกษากองทนุท่ีบริษัทจดัการแตง่ตัง้  
 

วงเงินลงทนุ หมายถงึ วงเงินลงทนุท่ีได้รับการอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทนุในตา่งประเทศ  
 

วงเงินลงทนุคงเหลือ หมายถึง วงเงินลงทุนคงเหลือตามท่ีบริษัทจดัการได้รับอนมุติัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไป
ลงทนุตา่งประเทศ  
 

วงเงินลงทุนเพิ่มเติม หมายถึง วงเงินลงทุนใดๆ ท่ีอาจได้รับการอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้นําไปลงทุนใน
ตา่งประเทศเพิ่มเติมจากวงเงินลงทนุท่ีได้รับอนมุติัไว้เดิม  
 

วนัทําการ หมายถงึ วนัทําการตามปกติของบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกําหนด  
 

วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หมายถึง วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนตามปกติของบริษัทจดัการ หรือตามท่ีบริษัทจดัการกําหนด
เพิ่มเติม  
 

คําเสนอซือ้ หมายถึง คําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของกิจการเป็นการทัว่ไปท่ีผู้ ทําคําเสนอซือ้ต้องปฏิบติัตามประกาศว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ   
 

แก้ไขราคาย้อนหลงั หมายถงึ แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องโดยแก้ไขราคาย้อนหลงัตัง้แต่วนัท่ี
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องจนถงึปัจจบุนั  
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การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีมีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง หรือ
การจ่ายเงินซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องแทนการเพ่ิมหรือลดจํานวน
หน่วยลงทนุ  
 
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจํากดัท่ีตลาดหลกัทรัพย์จัดตัง้ขึน้และถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทจํากดันัน้  

 
กิจการ หมายถึง บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์ซือ้ขายในศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือ
บริษัทมหาชน จํากดั  
 
สถาบนัการเงิน หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตและจดทะเบียนกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี 
วตัถปุระสงค์เพ่ือทําการสง่เสริมและพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย์ประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการลงทนุ  
 
มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดตามทะเบียน
หน่วยลงทนุ เม่ือสิน้วนัท่ีคํานวณนัน้ โดยคํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล  
 
ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ ราคาขายหน่วยลงทนุครัง้แรกซึง่เทา่กบัมลูคา่หน่วยลงทนุบวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วย
ลงทนุ (ถ้ามี)  

 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ หกัด้วยค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) ซึง่เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทนุเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ 
 

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

1.3. ช่ือยอ่ :  KTILF 
 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครัง้ 
 

1.6. การกําหนดอายโุครงการ :  ไมกํ่าหนด  
 

1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  
 

1.8. อายโุครงการถงึวนัท่ี (กรณีกําหนดอายเุป็นช่วงเวลา) :  
 

1.9. เง่ือนไข (อายโุครงการ) :  
 

เง่ือนไขอ่ืนๆ :  
 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทนุเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
 

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
2.1. จํานวนเงินทนุของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท  
 

2.2. เง่ือนไข (จํานวนเงินทนุของโครงการ) :  
(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 
 
2.3. มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท  
 

2.4. จํานวนหน่วยลงทนุ : 300,000,000 หน่วย  
 

2.5. ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
 

2.6. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 10,000.00 บาท  
 

2.7. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : ไมกํ่าหนด  
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2.8. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด  
 
2.9. จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด  
 
2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด  
 
2.11. จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด  
 
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพเิศษ 
การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน :  
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
เพ่ือเป็นทางเลือกใหมใ่นการลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุท่ีต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนท่ีสงูกว่าอตัราเงินเฟ้อ โดยกองทนุจะ
เน้นลงทนุในตราสารท่ีมีผลตอบแทนแปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อ ตลอดจนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหา
ดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ท่ีเสนอขายทัง้ในและ/
หรือตา่งประเทศ ซึง่ผู้ลงทนุจะได้รับผลตอบแทนแปรผนัไปตามการเปล่ียนแปลงของดชันีเงินเฟ้อ 
 
3.2. ชนิดกองทนุรวม :  ลงทนุโดยตรง  
 
3.3. ประเภทกองทนุรวม :  พิเศษ  
 
3.4. นโยบายการลงทนุ :  ตราสารแหง่หนี ้ 
 
3.5. นโยบายการกู้ ยืม (ถ้ามี) :   
กองทนุอาจกู้ ยืมเงิน หรือทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขาย
คืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) :  ลงทนุเพ่ือการลดความเส่ียง (Hedging)  
 
3.7. การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทนุ 
 
3.8. ลกัษณะพิเศษ :  
กองทนุรวมท่ีมีการกระจายการลงทนุน้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund) 
 
3.9. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  
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กองทนุจะนําเงินไปลงทนุในตราสารภาครัฐไทย ตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารหนี ้ตราสารการเงิน หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวม และ/หรือกองทนุรวม ETF ท่ีมีผลตอบแทนแปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อท่ีเสนอขายทัง้ในและ/หรือต่างประเทศ โดย
เฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยในเบือ้งต้นกองทุนจะเน้นลงทุนในพนัธบัตร
รัฐบาลประเภทอตัราดอกเบีย้แปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อท่ีออกโดยกระทรวงการคลงัเป็นหลกั สว่นท่ีเหลือจะลงทนุใน
หรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้และ/หรือตราสารทางการเงินอ่ืน ทัง้ในและหรือต่างประเทศ ตลอดจนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อ่ืนหรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  ทัง้นี ้กองทนุอาจพิจารณานําเงินไปลงทนุในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 

กองทนุอาจลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทัง้กองทนุอาจกู้ ยืมเงิน หรือทํา
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน หรือธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในต่างประเทศ กองทนุจะเข้าทําสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือป้องกนัความ
เส่ียง (Hedging) จากอตัราแลกเปล่ียนของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกลุเงินต่างประเทศท่ีกองทนุถืออยู่เทียบกบัสกลุเงินบาท ณ 
ขณะใดขณะหนึง่ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 ของมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีลงทนุในตา่งประเทศ แตก่องทนุจะไมล่งทนุในตราสาร ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ตราสารแหง่หนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ํากวา่ท่ีสามารถลงทนุได้ (non-investment grade)  
2. ตราสารแหง่หนีท่ี้ตราสารหรือผู้ออกตราสารไมไ่ด้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities)  
 

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

อยา่งไรก็ดี ในกรณีท่ีสถานการณ์การลงทนุในต่างประเทศ ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมี ความผนัผวน เกิดภยัพิบติั 
หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่าง ๆ และ/หรือกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของกฎระเบียบ และ/หรือกรณีท่ีวงเงินลงทุนใน
ตา่งประเทศเตม็เป็นการชัว่คราว เป็นต้นนัน้ กองทนุจะมีนโยบายลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเสนอขายในประเทศ
เทา่นัน้  
 

รายละเอียดเบือ้งต้นของพนัธบตัรรัฐบาลประเภทอตัราดอกเบีย้แปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อท่ีออกโดยกระทรวงการคลงั 
พนัธบตัรรัฐบาลไทยประเภทอตัราดอกเบีย้แปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของเงินเฟ้อ (Inflation Linked Bond – ILB) เป็น

พนัธบตัรท่ีออกโดยกระทรวงการคลงั ซึง่การจ่ายกระแสเงินสดแก่ผู้ ถือพนัธบตัรจะเช่ือมโยงกบัอตัราการเปล่ียนแปลงสะสมของดชันี
ราคาสินค้าอ้างอิงทัว่ไป (อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป - Headline Inflation) นบัตัง้แต่วนัท่ีออกตราสารจนถึงวนัจ่ายกระแสเงินสด กลา่วคือ 
มลูค่าหน้าตัว๋ของ ILB (Initial Par) จะถกูกําหนดไว้ท่ี 1,000 บาทต่อหน่วย และกําหนดจ่ายอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง (Real Coupon 
Rate) เป็นอตัราคงท่ีต่อปี โดยจ่ายดอกเบีย้ปีละ 2 ครัง้  ทัง้นี ้ในการคํานวณอตัราดอกเบีย้ท่ีจ่ายจริง  มลูค่าหน้าตัว๋ของ ILB จะต้อง
ถกูปรับด้วยอตัราเงินเฟ้อสะสมนบัตัง้แตว่นัท่ีออกตราสารจนถงึวนัจ่ายดอกเบีย้ เพ่ือเป็นฐานการคํานวณดอกเบีย้ ดงันี ้

 
ดอกเบีย้จ่ายแตล่ะงวด = ( มลูคา่หน้าตัว๋ x อตัราเงินเฟ้อสะสม ) x อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง x 6 / 12 
โดย  อตัราเงินเฟ้อสะสม = ดชันีราคาสินค้าทัว่ไปท่ีใช้อ้างอิง ณ วนัจ่ายดอกเบีย้ / ดชันีราคาสินค้าทัว่ไปท่ีใช้อ้างอิง ณ วนัออกตราสาร 
  

สําหรับในวนัครบกําหนดไถ่ถอนพนัธบตัรฯ ผู้ ถือพนัธบตัรจะได้รับชําระคืนตามมลูค่าหน้าตัว๋ปรับด้วยอตัราเงินเฟ้อสะสม  
แตจ่ะไถ่ถอนคืนไมต่ํ่ากวา่มลูคา่หน้าตัว๋ของ ILB (ไมต่ํ่ากวา่ 1,000 บาทตอ่หน่วย) รวมดอกเบีย้จ่ายงวดสดุท้าย 
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การคํานวณมลูคา่ปัจจบุนัของ ILB จะใช้วิธีคํานวณมลูคา่คิดลดจากกระแสเงินสดของพนัธบตัร คล้ายกบัวิธีคํานวณมลูค่า
พนัธบตัรรัฐบาลทัว่ไปท่ีจ่ายอตัราดอกเบีย้คงท่ี แตมี่ความแตกตา่ง 2 ประการ คือ   

(1)  ILB ใช้อตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง (Real Yield to Maturity) เป็นอตัราคิดลด (Discount Rate) ขณะท่ีพนัธบตัรทัว่ไป
จะใช้อตัราผลตอบแทนจนถงึวนัครบกําหนด (Yield to Maturity) เป็นอตัราคิดลด  

(2) มลูค่าพนัธบตัร ILB ท่ีคํานวณได้จะต้องถกูนําไปปรับด้วยอตัราเงินเฟ้อสะสมท่ีเกิดขึน้จริงจนถึงวนัคํานวณมลูค่า 
ขณะท่ีพนัธบตัรทัว่ไปจะไม่มีการปรับอตัราเงินเฟ้อ เน่ืองจากกระแสเงินสดจ่ายแต่ละงวด และอตัราคิดลด (YTM) ได้รวมอตัราเงิน
เฟ้อท่ีคาดการณ์ไว้แล้ว 
 

 สําหรับพนัธบตัรซึ่งอ้างอิงกบัเงินเฟ้อในต่างประเทศจะมีลกัษณะตราสารและหลกัการคํานวณมลูค่าคล้ายคลึงกัน โดย
พันธบัตรประเภทนีถู้กนําออกขายโดยรัฐบาลประเทศต่างๆ อย่างแพร่หลาย เพ่ือระดมเงินทุนจากประชาชน แต่อาจมีช่ือเรียก
แตกต่างกนัในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ช่ือเรียกว่า Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) ประเทศ
องักฤษ เรียกวา่ Index-Linked Gilts (ILG) และญ่ีปุ่ น เรียกวา่ Inflation-Index Bond (JGBi) เป็นต้น 
 

ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
ที่มีสนิทรัพย์หรือตัวแปรอ้างองิเป็นอัตราเงนิเฟ้อ และแนวทางการบริหารความเส่ียง 

 

        โดยระบบการลงทนุและการบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุในตราสารหนีป้ระเภท Structured Note บริษัทจดัการ
ได้จดัวางกระบวนการทํางานท่ีกําหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบซึง่เก่ียวข้องกบัการลงทนุ การวิเคราะห์ความเส่ียง การควบคมุและ
ติดตามความเส่ียง และการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน ทําหน้าท่ีโดยตรง กล่าวคือ สายงานจัดการลงทุน เป็นผู้ เสนอประเภท
หลกัทรัพย์และลกัษณะตราสารท่ีจะลงทนุ โดยขอให้สายงานด้านวิจยั ทําหน้าท่ีด้านการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านเครดิต และความ
เส่ียงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องขออนมุติัจากคณะกรรมการจดัการลงทนุ (Investment Committee – IC) ในสว่นของสายงานบริหาร
ความเส่ียง ซึง่ขึน้ตรงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee – RMC) จะเป็นผู้พิจารณาโครงสร้าง
และลกัษณะพิเศษของหลกัทรัพย์ รวมถึงความเส่ียงอ่ืนๆ เช่น ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตราสาร ความเส่ียงด้านสภาพ
คล่อง ความเสี่ยงของคู่สัญญา/ผู้ออกตราสาร รวมถึงการกําหนดวงเงิน ระยะเวลาการลงทุน และในกรณีท่ีเป็นการลงทุนครัง้
แรก จะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors – BOD) เพ่ืออนมุติัให้เป็นตราสารท่ีสามารถลงทนุได้ นอกจากนี ้
ตามอํานาจและหน้าท่ีของสํานกักํากบัและดแูลการปฏิบติังาน (Compliance Unit – CU) ซึง่ขึน้ตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทจะเป็นผู้ดูแลความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน โดยกําหนดแนวทางการลงทุนให้มีระดับความเส่ียงและกรอบการลงทุนตาม
นโยบายกองทนุท่ีกําหนดไว้ 
  

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทนุจะพิจารณาลงทนุใน Structured Note บริษัทจดัการจะพิจารณาความเสี่ยงและกําหนดแนวทางการบริหาร
ความเส่ียง แบง่เป็นประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
 

1. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk): 
ตราสารท่ีมีผลตอบแทนผนัแปรตามอตัราเงินเฟ้อ จะมีความเส่ียงหลกัท่ีเกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตวัขึน้ลง 
ได้แก่ ความผนัผวนของอตัราผลตอบแทนท่ีแท้จริง (Real Yield) และความผนัผวนของอตัราเงินเฟ้อท่ีใช้อ้างอิง (Reference 
Inflation Rate) ซึ่งถกูกระทบจากปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน/การคลงั สภาพคล่องของระบบ
การเงิน การเปล่ียนแปลงสว่นประกอบในตะกร้าสนิค้าท่ีใช้คํานวณอตัราเงินเฟ้อ เป็นต้น 
แนวทางการบริหารความเส่ียง  
เน่ืองจากตราสารดงักลา่วนี ้จะมีลกัษณะแตกตา่งจากตราสารหนีท้ัว่ไป ดงันัน้ ฝ่ายจดัการลงทนุ ฝ่ายวิจยั และฝ่ายบริหารความ
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เส่ียง จะติดตามการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตา่งๆ ซึง่มีผลกระทบตอ่มลูคา่ อนัได้แก่  
ก. ระดบัและความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของประเทศผู้ออกตราสาร 
ข. ระดบัและความผนัผวนของอตัราเงินเฟ้อของประเทศผู้ออกตราสาร 
ค. ทิศทางการดําเนินโยบายการเงิน/การคลงัของประเทศผู้ออกตราสาร 
ง. ภาวะตลาดและความผนัผวนของตลาดตราสารหนีข้องประเทศผู้ออกตราสาร 
จ. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้ออกตราสารหนี ้
ฉ. การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ อนัมีผลกระทบตอ่ตะกร้าสนิค้าท่ีใช้คํานวณอตัราเงินเฟ้อ  
ช. ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งสกลุเงิน THB และสกลุเงินของตราสาร  
 
ในกรณีท่ีราคาตราสารท่ีลงทนุมีการเปล่ียนแปลงเกินกรอบความเส่ียงท่ีควบคมุไว้ หรือราคาตลาดเคล่ือนไหวเบ่ียงเบนสงูหรือต่ํา
กวา่ราคาปัจจยัพืน้ฐาน ฝ่ายลงทนุอาจจะพิจารณาปรับพอร์ตเพ่ือควบคมุความเส่ียงให้อยูใ่นกรอบสดัสว่นการลงทนุท่ีกําหนดไว้โดย
ฝ่ายบริหารความเส่ียง และกองทนุจะพิจารณากระจายการลงทนุในตราสารท่ีออกในประเทศต่างๆ เพ่ือลดความเส่ียงโดยรวมของ
พอร์ตการลงทนุ โดยคํานงึถงึตวัแปรท่ีมีผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลงและความผนัผวนของราคาตราสาร และเน่ืองด้วยนโยบาย
ลงทนุของกองทนุจะเน้นลงทนุในตราสารท่ีออกโดยภาครัฐ ซึง่ปกติจะมีความเส่ียงด้านเครดิตต่ํากวา่ตราสารท่ีออกโดยกิจการ
เอกชน ดงันัน้ ในภาวะท่ีตลาดมีความผนัผวน ซึง่มกัจะเกิดในช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ตราสารท่ีออกโดยภาครัฐมกัจะมี
ความผนัผวนของราคาต่ํากวา่ จึงเป็นปัจจยัหนึง่ในการลดความเส่ียงจากการลงทนุในตราสารลกัษณะนี ้
 
2. ความเส่ียงจากผู้ออก/คู่สัญญา (Counterparty Risk):  
ความเส่ียงจาก Structured Note ท่ีกองทนุรวมไปลงทนุ อาจมีการผิดนดัชําระหนี ้โดยบริษัทผู้ออกตราสาร/คู่สญัญานัน้ ๆ ไม่
สามารถชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบีย้ให้กองทนุเม่ือถงึวนัท่ีครบกําหนดจ่าย 
 
แนวทางการบริหารความเส่ียง  
บริษัทจดัการจะมีการกําหนดรายช่ือผู้ออกตราสารใน Approved List ซึ่งอนมุติัโดย IC และกําหนดสดัส่วนการลงทนุ ระยะเวลา
ลงทนุ และวงเงินลงทนุโดย RMC ซึง่เป็นอิสระจากกนั โดยผู้ออกตราสารจะต้องผา่นการวิเคราะห์และนําเสนอเพ่ือขออนมุติัโดยฝ่าย
วิจยั ซึ่งแนวทางการดําเนินงานของบริษัทจดัการมีความชดัเจนในการอนมุติัรายช่ือผู้ออกหรือตราสาร โดยคํานึงถึงคณุภาพเครดิต 
ปัจจยัพืน้ฐาน ซึ่งพิจารณาจากองค์ประกอบทัง้ท่ีเก่ียวข้องกบัการเงิน และไม่ใช่การเงิน ภาวะตลาดและเศรษฐกิจ รวมถึงธรรมาภิ
บาลของผู้ออกตราสาร  ดงันัน้ จึงทําให้เช่ือได้ว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากผู้ออก/คู่สญัญาจะอยู่ในระดบัต่ํา โดยบริษัทมีฝ่ายงานท่ี
เก่ียวข้องในการติดตามและประเมินความเส่ียงนีอ้ย่างสม่ําเสมอ ในกรณีท่ีมีแนวโน้มท่ีความเสี่ยงจะเพ่ิมขึน้เกินกรอบท่ีกําหนดไว้ 
บริษัทจดัการได้กําหนดแนวทางการดําเนินการ รวมถึงแผนบริหารความเส่ียงท่ีฝ่ายงานด้านการลงทนุและฝ่ายงานอ่ืนต้องปฏิบติั
ตามเพ่ือลดความเส่ียงดงักลา่ว 
 
3. ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk):  
การลงทนุใน Structured Note มีโครงสร้างและเง่ือนไขการจ่ายคืนผลตอบแทนและเงินต้นแตกตา่งจากตราสารหนีท้ัว่ไป จงึทําให้
อาจมีความเส่ียงด้านสภาพคลอ่งของตราสารสงูกวา่ตราสารหนีท้ัว่ไป นัน่คือ อาจเกิดความไมแ่น่นอนท่ีจะไมส่ามารถเปล่ียนตรา
สารท่ีลงทนุมาเป็นเงินสดได้ในเวลาอนัรวดเร็ว โดยปราศจากการขาดทนุ เน่ืองจากตลาดไม่มีการเสนอซือ้เสนอขายการทําธุรกรรมท่ี
มากเพียงพอ  
ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ขาดสภาพคลอ่งของตราสาร อาจมีความเส่ียงท่ีไม่สามารถขายตราสารท่ีกองทนุลงทนุไว้ได้หรือขายตราสาร
ในราคาท่ีไมเ่หมาะสม สง่ผลให้ผู้ลงทนุอาจขายคืนหน่วยลงทนุไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้  
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แนวทางการบริหารความเส่ียง  
ตามแนวทางการจดัการลงทนุ บริษัทจดัการจะเลือกลงทนุในตราสารท่ีมีตลาดรองท่ีมีสภาพคลอ่งเพียงพอ เพ่ือให้สามารถมัน่ใจได้
ในระดบัหนึง่วา่จะสามารถขายตราสารออกไปได้ในเวลาท่ีต้องการ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีตราสารไมมี่ตลาดรองท่ีซือ้ขาย
ทัว่ไป บริษัทจดัการมีการตกลงในเง่ือนไขสญัญากบัผู้ออก หรือเลือกลงทนุเฉพาะตราสารท่ียินยอมให้กองทนุขายคืนหรือไถ่ถอนตรา
สารได้ก่อนครบกําหนด โดยราคาขายคืนหรือราคาไถ่ถอนจะต้องตัง้อยูบ่นพืน้ฐานท่ีสมเหตสุมผลและเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีได้รับการ
ยอมรับในทางธุรกิจ ทัง้นี ้โดยปกติ กรณีท่ีตราสารมีการกําหนดเง่ือนไขเฉพาะ (Terms and Conditions) บริษัทจดัการจะมีสว่นงาน
ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทหรือผู้ เช่ียวชาญภายนอกร่วมพิจารณา และต้องขออนมุติัตอ่ IC ก่อนการทําธุรกรรมและลงนามใน
สญัญาด้วย    
 

3.10. การลงทนุในตา่งประเทศ : ลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น 
วงเงินการลงทนุในตา่งประเทศบางสว่น ไมเ่กิน  ล้านเหรียญ หรือไมเ่กินร้อยละ 79.00 ของ NAV  
 

3.11. รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ :  
กองทนุอาจพิจารณาลงทนุในตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ ทัง้นี ้ไม่เกินร้อยละ 79 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุและไม่
เกินวงเงินท่ีได้รับอนมุติัให้นําไปลงทนุในตา่งประเทศ  
 

3.12. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ : 
3.12.1. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ :  
3.12.1.1 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) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีประกอบธุรกิจประเภทการให้สินเช่ือเพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์เป็นผู้ออก ซึ่ง
กําหนดวนัใช้เงินตามตัว๋ไมเ่กิน 270 วนันบัแตว่นัออกตัว๋ และเป็นตัว๋เม่ือทวงถามหรือเม่ือได้เหน็  
(1.3) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินอายไุมเ่กิน 90 วนันบัแตว่นัท่ีออก ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) อนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัแรก ทัง้นี ้ในกรณีท่ีเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออก
ตราสารต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย หรือ  
(ข) อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor’s หรือ Moody’s หรือ 
Fitch หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม  
 

(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป ได้แก่  
(2.1) ตราสารภาครัฐไทย อนัได้แก่  
(ก) ตัว๋เงินคลงั  
(ข) พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย  
(ค) พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือการฟืน้ฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั  
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(2.2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั 
ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 ด้วย  
 

(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ ซึ่งหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้
อนพุนัธ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ีออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ี
กําหนดและอนญุาตโดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึง่
ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูค่าท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้
ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 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  

 

ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.12.1.1 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน ผลตอบแทนนัน้ต้องอยู่ในรูป
อตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  

 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.12.1.1 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน 
สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้
เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข  
 

เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี ้ 
(1) เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
(2) มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้และ รับ
ซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยู่เสมอ 
โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้ และ  
(3) เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศ ตราสารดงักล่าวต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออก
ตราสารอยู่ในอนัดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่ผู้ ออกตราสารดังกล่าวเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เท่านัน้  
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(ข) ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade)  
(ค) ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก หากตราสารดงักลา่วไมมี่อนัดบัความ
น่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ตราสารนัน้ต้องมีบริษัทจดัการไม่
ต่ํากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  
 

3.12.1.2 ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ได้แก่  
หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึง่มีลกัษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.12.1 1.(1) และ (2) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในหุ้น
กู้แปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ หรือ  
(ข) เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจดัการไมต่ํ่ากวา่สามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  
ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มีการคํา้ประกนั การคํา้ประกนัดงักลา่วต้องเป็นการคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็
จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข  
 

บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือได้มาซึง่หุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่ว ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้ 
(1) ในขณะท่ีลงทนุหรือได้มา มลูคา่ของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วมีมลูคา่สงูกวา่ราคาตลาดของหุ้นท่ีรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพนัน้  
(2) ในกรณีท่ีมีการใช้สทิธิแปลงสภาพ ให้บริษัทจดัการขายหุ้นท่ีได้รับจากการแปลงสภาพนัน้ภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้หุ้น
ดงักลา่วมา  
การใช้สทิธิแปลงสภาพดงักลา่วตามวรรคหนึง่ (2) หมายความว่า การแปลงสภาพแหง่สทิธิในหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ไมว่า่การ
แปลงสภาพดงักลา่วจะเกิดจากการใช้สทิธิแปลงสภาพหรือเกิดจากข้อกําหนดบงัคบัการแปลงสภาพ 
 

3.12.1.3 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) 
 

3.12.1.4 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
 

3.12.1.5 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 

3.12.1.6 ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
ดงันี ้
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารดงักล่าวต้องไม่ทําให้การจดัการกองทนุรวมเบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุ
ของกองทนุนัน้ และต้องไมทํ่าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่การลงทนุ 
(2 ) ตราสารดงักลา่วมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบัสนิค้าหรือตวัแปรท่ีสํานกังานคระกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
(3) ในกรณีท่ีการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารดงักล่าวจะมีผลทําให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สิน ทรัพย์สินดงักล่าวต้องเป็นประเภทท่ี
กองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ 
 

การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานตอ่เม่ือเป็นไปตามเกณฑ์ในวรรคหนึง่ (1) และ (3)  
(1) หุ้นกู้อนพุนัธ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 โดยอนโุลม 
(2) ตราสารท่ีออกโดยสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ ท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
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(ก) ตราสารดงักลา่วจดัทําขึน้ในรูปแบบตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.12.1.1 (1) หรือข้อ 3.12.1.1 (2) (2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4)  
(ข) ตราสารดังกล่าวต้องอ้างอิงกับราคาหุ้น ราคาเฉล่ียของกลุ่มหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาด
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ตราสารแห่งหนีต้ามประกาศ สน.24/2552 ข้อ12(1) หรือ (2) ดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ ดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ 
หรืออตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้ในกรณีของดชันีต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
(ค) ตราสารดงักลา่วมีข้อกําหนดให้ผู้ออกชําระคืนเงินต้นเต็มจํานวนให้แก่กองทนุเม่ือครบอายตุราสาร เว้นแต่เป็นตราสารท่ีไม่ชําระ
คืนเงินต้นเต็มจํานวนเม่ือครบอายตุราสารซึ่งสํานกังานให้ความเห็นชอบแล้ว และบริษัทจดัการได้จดัให้มีข้อตกลงกบัคู่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึง่ตามท่ีกําหนดในประกาศ สน.24/2552 ข้อ 44 วรรคหนึง่ (1)  
(ง) ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสารในการท่ีจะชําระหนีต้ามตราสารก่อนครบกําหนดอายตุราสาร ได้เปิดเผยความ
เส่ียงท่ีเก่ียวข้องแก่ผู้ลงทนุ ลกูค้า หรือ คณะกรรมการกองทนุ แล้วแตก่รณี ก่อนทําการลงทนุ 
 

ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง นอกเหนือจากลกัษณะข้างต้น บริษัทจดัการจะย่ืนคําขอความเหน็ชอบตามรูปแบบ
และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็นรายกรณีและก่อนการลงทนุในตราสารดงักลา่ว 
 

บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และเปิดเผย
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทนุ ซึง่หากบริษัทจดัการมิได้ดําเนินการดงักลา่ว ให้การให้ความเห็นชอบเป็นอนัสิน้สดุลงทนุทนัทีใน
เวลาท่ีลงทนุ โดยมิได้ดําเนินการดงักลา่ว 
 

3.12.1.7 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกับข้อ 3.12.1.1 ถึงข้อ 3.12.1.6 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

3.12.2. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในตา่งประเทศ :  
บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิในต่างประเทศเพ่ือกองทนุได้เทียบเท่ากบัประเภททรัพย์สินในประเทศ 
ซึง่ต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้ 
(1) มีการเสนอขายในประเทศท่ีมีหน่วยงานกํากบัดแูลเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือประเทศท่ีมีตลาดหลกัทรัพย์เป็นสมาชิก
ของ WFE  
(2) การลงทนุนัน้ต้องไมทํ่าให้การจดัการกองทนุเบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุของกองทนุและไม่ทําให้กองทนุ
ขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ลงทนุ  
(3) บริษัทจดัการต้องสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินดงักล่าวเป็นภาษาองักฤษผ่านระบบอินเทอร์เนตได้  
(4) มีข้อมลูด้านราคาท่ีสะท้อนมลูคา่ยติุธรรม โดยเป็นราคาท่ีน่าเช่ือถืออ้างอิงได้ และสอดคล้องตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากล  
(5) มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทนุ (investor protection) ท่ีถือได้ว่าเทียบเท่ากบัการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีมี
ลกัษณะคล้ายกนัในประเทศไทย  
(6) มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีสํานกังานอาจกําหนดเพิ่มเติม  
 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะ
ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
3.12.2.1 ตราสารแห่งหนีต้่างประเทศ ได้แก่ หลกัทรัพย์ หรือตราสารท่ีออกโดยบุคคลต่างประเทศและเสนอขายในต่างประเทศ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ได้แก่  
(1.1) พนัธบตัรหรือตราสารแห่งหนีท่ี้รัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่าง
ประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึ่งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ 
(investment grade)  
(1.2) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  
(1.3) พนัธบตัรหรือตราสารแหง่หนีท่ี้รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้ประกนั ซึง่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือของ
ผู้ออกอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  
 

(2) ตราสารแห่งหนีภ้าคเอกชน อนัได้แก่ ตราสารแห่งหนีท่ี้ออกโดยนิติบคุคลต่างประเทศ ซึ่งมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหรือ
ของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (Investment grade) ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถเข้าถึงข้อมลูเก่ียวกบัตราสารแห่งหนีด้งักลา่ว
เป็นภาษาองักฤษผา่นระบบอินเตอร์เน็ตด้วย 
 

(3) ตราสารแหง่หนีอ่ื้น อนัได้แก่ หน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีเป็นกองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ี
มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแห่งหนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานักงานกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ เช่น 
กองทนุรวมตลาดเงิน เป็นต้น ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขข้อ 3.12.2.1 
 

3.12.2.2 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ประเภทอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.12.2.1 (2) (3) ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไข
หลกัเกณฑ์ของสํานกังานกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีอยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของหน่วยงานกํากบัดแูลด้านหลกัทรัพย์และตลาด
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) หรือหน่วยลงทนุ
ของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีการซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกของ World Federations of Exchange (WFE)  
(2) ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมต่างประเทศท่ีมีทรัพย์สินท่ีลงทนุเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัทรัพย์สินท่ีกองทนุอาจลงทนุ
หรือมีไว้ได้ เว้นแตเ่ป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีมีนโยบายการลงทนุในทองคําโดยตรง  
(3) ในกรณีท่ีเป็นการลงทนุหรือมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป กองทนุสํารองเลีย้งชีพ หรือกองทนุสว่นบคุคล
รายยอ่ย หน่วยลงทนุท่ีจะลงทนุหรือมีไว้ได้ต้องเป็นหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปเช่นกนั  
(4) ต้องไมใ่ช่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์  
 

3.12.2.3 ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์  
 

3.12.2.4 ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายหุ้นกู้ ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ โดยมีผู้ออกเป็น
นิติบคุคลท่ีจดัขึน้ตามกฎหมายไทย ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไมร่วมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์  
 

ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีต้ามข้อ 3.12.2.1 และข้อ 3.12.2.4 เป็นตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน 
ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรูปอตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเทา่นัน้  
 

การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.12.2.1 และข้อ 3.12.2.4 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับ
อาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้น
เงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข  
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3.12.2.5 ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

3.12.2.6 ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด  
 

3.12.2.7 เงินฝากในสถาบนัการเงินตา่งประเทศ  
 

3.12.2.8 สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
 

3.12.2.9 ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝง ท่ีออกโดยสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  
ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดงันี ้
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารดงักล่าวต้องไม่ทําให้การจดัการกองทนุรวมเบ่ียงเบนไปจากวตัถปุระสงค์หรือนโยบายการลงทนุ
ของกองทนุนัน้ และต้องไมทํ่าให้กองทนุขาดทนุเป็นมลูคา่สงูกวา่มลูคา่การลงทนุ 
(2 ) ตราสารดงักลา่วมีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกบัสนิค้าหรือตวัแปรท่ีสํานกังานคระกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
(3) ในกรณีท่ีการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารดงักล่าวจะมีผลทําให้กองทนุต้องรับมอบทรัพย์สิน ทรัพย์สินดงักล่าวต้องเป็นประเภทท่ี
กองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ 
 

การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือว่าได้รับความ
เหน็ชอบจากสํานกังานตอ่เม่ือเป็นไปตามเกณฑ์ในวรรคหนึง่ (1) และ (3) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง ท่ีออก
โดยสถาบนัการเงินตา่งประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) ท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(1) หุ้นกู้อนพุนัธ์ท่ีมีลกัษณะตามท่ีกําหนดไว้ในเง่ือนไขท้ายข้อ 3.12.1.1 โดยอนโุลม 
(2) ตราสารท่ีออกโดยสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย หรือสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ี
สามารถลงทนุได้ ท่ีมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ตราสารดงักลา่วจดัทําขึน้ในรูปแบบตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.12.1.1 (1) หรือข้อ 3.12.1.1 (2) (2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4)  
(ข) ตราสารดังกล่าวต้องอ้างอิงกับราคาหุ้น ราคาเฉล่ียของกลุ่มหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาด
หลกัทรัพย์ตา่งประเทศ ตราสารแห่งหนีต้ามประกาศ สน.24/2552 ข้อ12(1) หรือ (2) ดชันีกลุม่หลกัทรัพย์ ดชันีกลุม่สินค้าโภคภณัฑ์ 
หรืออตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้ในกรณีของดชันีต้องมีลกัษณะตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
(ค) ตราสารดงักลา่วมีข้อกําหนดให้ผู้ออกชําระคืนเงินต้นเต็มจํานวนให้แก่กองทนุเม่ือครบอายตุราสาร เว้นแต่เป็นตราสารท่ีไม่ชําระ
คืนเงินต้นเต็มจํานวนเม่ือครบอายตุราสารซึ่งสํานกังานให้ความเห็นชอบแล้ว และบริษัทจดัการได้จดัให้มีข้อตกลงกบัคู่สญัญาอีก
ฝ่ายหนึง่ตามท่ีกําหนดในประกาศ สน.24/2552 ข้อ 44 วรรคหนึง่ (1)  
(ง) ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีให้สิทธิแก่ผู้ออกตราสารในการท่ีจะชําระหนีต้ามตราสารก่อนครบกําหนดอายตุราสาร ได้เปิดเผยความ
เส่ียงท่ีเก่ียวข้องแก่ผู้ลงทนุ ลกูค้า หรือ คณะกรรมการกองทนุ แล้วแตก่รณี ก่อนทําการลงทนุ 
 

ทัง้นี ้การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง นอกเหนือจากลกัษณะข้างต้น บริษัทจดัการจะย่ืนคําขอความเหน็ชอบตามรูปแบบ
และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็นรายกรณีและก่อนการลงทนุในตราสารดงักลา่ว 
 

บริษัทจดัการจะต้องดําเนินการจดัให้มีข้อตกลงกบัคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด และเปิดเผย
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ลงทนุ ซึง่หากบริษัทจดัการมิได้ดําเนินการดงักลา่ว ให้การให้ความเห็นชอบเป็นอนัสิน้สดุลงทนุทนัทีใน
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เวลาท่ีลงทนุ โดยมิได้ดําเนินการดงักลา่ว 

 

3.12.2.10 ทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกนักบั 3.12.2.1 – 3.12.2.9 โดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 

3.13. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม :  
3.13.1. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศ :  
3.13.1.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น  
(1) ตราสารภาครัฐไทย  
(2) ตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ 3.12.1.1 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ี
มีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว  
 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่า ตรา
สารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto 
redemption)  
 

3.13.1.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.1.1 (2) เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 35 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ  
 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายดงักล่าว
เป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านัน้ รวมใน
อตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  
 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ใน แต่
ละรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption)  
 

3.13.1.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้ท่ีธนาคารท่ี
มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ ไม่เกินร้อย
ละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
(1) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ ตามข้อ 3.12.1.1  
(2) ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ ตามข้อ 3.12.1.2 
(3) เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย ตามข้อ 3.12.1.4  
(4) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.12.1.5  
(5) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงตามข้อ 3.12.1.6 
การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.1.5 (1) ซึง่ธนาคาร
หรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเป็นผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลงั ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สญัญา รวมในอัตราส่วน
ดงักลา่ว  
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ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของเงินฝาก
ดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  
 
3.13.1.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกัน หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
(1) ตราสารแห่งหนีใ้นประเทศตามข้อ 3.12.1.1 ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
ยกเว้นตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  
(2) ตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทุน ตามข้อ 3.12.1.2 ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade)  
(3) สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามข้อ 3.12.1.5 และ 3.12.2.8 ท่ีคู่สญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade)  
(4) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงตามข้อ 3.12.1.6 ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade) 
 
การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่และทรัพย์สนิตามข้อ 3.13.1.5 (1) ท่ีบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้
สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญาท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย  
 
3.13.1.5 บริษัทจดัการจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 
3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นตอ่ไปนี ้ 
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่ว ซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่ายผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา 
ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 
ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  
(2) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  
 
3.13.1.6 บริษัทอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ  
(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละสิบของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  
 

3.13.1.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ 
หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่
ทรัพย์สินนัน้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของนํา้หนักของ
ทรัพย์สินดงักล่าว ในตวัชีว้ดัรวมกบัร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราส่วนท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 
ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 แล้วแตก่รณี ก็ได้  
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3.13.1.8 ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญา
ใช้เงิน ท่ีบคุลดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิของกองทนุรวม ในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี  
(1) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
(2) ธนาคารพาณิชย์  
(3) บริษัทเงินทนุ  
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  
(5) บรรษัทตลาดรองสนิเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
(6) สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้  
(7) ธนาคารตา่งประเทศ  
 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว  
(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม  
(2) ทรัพย์สนิท่ีคูส่ญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุรวม  
อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมท่ีมีอายุ
โครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  
 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉล่ีย
ตัง้แตว่นัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว  
 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัทํา
การถัดจากวันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพ่ือให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้
สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  
 

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้  
 

3.13.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควร เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนอันเน่ืองมาจากปัญหาความผันผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกว้างในรอบปีบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เพ่ือไม่ต้องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ี
เกิดความผนัผวนดงักลา่วมารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.8 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้  
 

3.13.1.10 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์ (REITs) เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ 
 

3.13.1.11 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของ
กองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  
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(1) ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของแตล่ะกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ  
(2) ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ  
 

หน่วยลงทนุตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หน่วยลงทนุของกองทุนรวมท่ีจัดตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 เทา่นัน้ แตไ่มร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (REITs) 
 

3.13.1.12 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า เพ่ือลดความเส่ียง เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวม โดยไม่
เกินมลูคา่ความเส่ียงท่ีกองทนุถืออยู ่ 
 

3.13.1.13 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
มีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

3.13.1.14 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทุน ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษัทจัดการคํานวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม 
รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว  
ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทุนเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง หากต่อมา
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่ง
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ และส่งรายงาน
ดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้  
 

3.13.1.15 ให้บริษัทจัดการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสิทธิ
ดงักล่าว รวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักล่าวท่ีกําหนดในประกาศนี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย
รวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 
ก็ได้  
 
มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ให้มีมลูคา่เทา่กบัมลูคา่ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิด
จากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้  
 
(2) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว  
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(ข) นับมูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอัตราส่วนท่ีผู้ ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลกัทรัพย์
อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้ ซึ่งคูณกับค่า
เดลต้าของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้   
 
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุใน หรือมีไว้ซึง่การให้ยืมหลกัทรัพย์โดยให้
นบัมลูค่าทรัพย์สินท่ีให้ยืมรวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 และข้อ 3.13.1.4 และข้อ 
3.13.1.5 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัรวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณ
ตามคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 ก็ได้  
 
3.13.1.16 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.3 
และข้อ 3.13.1.4 ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีท่ีมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรค
หนึง่ (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัไมน้่อยกวา่มลูคา่ธุรกรรม ให้นําหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีด้งักลา่วมาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ
เทา่กบัมลูคา่ธุรกรรม ทัง้นี ้บริษัทจดัการไมต้่องนําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนมาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุท่ีคู่สญัญา  
(2) ในกรณีมลูค่ารวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึง่ 
(3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัน้อยกวา่มลูคา่ธุรกรรม ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) นําหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีด้งักลา่วมาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ เท่ากบัมลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีน้ัน้ตาม
ราคาตลาด และ  
(ข) นําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนมาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญาเทา่กบัสว่นตา่งของมลูคา่ธุรกรรมกบัมลูค่า
หลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีน้ัน้ตามราคาตลาด  
(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนตามสญัญาท่ีมีข้อกําหนดให้คํานวณมลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้
และมลูคา่ธุรกรรมรวมเป็นยอดสทุธิของธุรกรรมทัง้หมดตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28/1 (2) ให้คํานวณอตัราสว่น
การลงทนุดงันี ้
(ก) ในกรณีท่ีมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรค
หนึง่ (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัของแต่ละธุรกรรมมีมลูคา่ไมน้่อยกวา่มลูคา่ธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนัน้ ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุตาม
หลกัเกณฑ์ใน (1)  
(ข) ในกรณีท่ีมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรค
หนึง่ (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัของแต่ละธุรกรรมมีมลูคา่น้อยกวา่มลูค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุตาม
หลกัเกณฑ์ใน (2)  
(ค) ในกรณีท่ีมีบางธุรกรรมท่ีมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 
ข้อ 28. วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัน้อยกวา่มลูคา่ธุรกรรม ให้บริษัทจดัการนําหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้ของธุรกรรมท่ี
มลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึง่ (3) (ถ้ามี) 
ณ สิน้วนัไมน้่อยกวา่มลูคา่ธุรกรรม มาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุเพิ่มเติมเพ่ือชดเชยสว่นตา่งของมลูคา่ธุรกรรมกบัมลูคา่รวมของ
หลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึง่ (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัของ
ธุรกรรมแรก ทัง้นี ้หากภายหลงัการชดเชยสว่นตา่งข้างต้น มลูคา่สทุธิของทกุหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้โดยมีสญัญาขาย
คืนยงัคงน้อยกว่ามลูคา่สทุธิของทกุธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนมาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา
เทา่กบัสว่นตา่งดงักลา่ว  
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มลูคา่ธุรกรรม หมายความวา่ ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนจนถงึวนัท่ีมีการ
คํานวณ  
 

3.13.1.17 การคํานวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 
3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) ให้นบัมลูคา่ท่ีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่มีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า รวม
คํานวณในอตัราสว่นของบคุคลท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว  
 

3.13.1.18 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.13.1.17 แล้ว ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุ
ลงทุนในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมี
ความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้
มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั  
 

3.13.1.19 ในกรณีท่ีการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงตอ่
เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสนิค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสนิค้า ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสนิค้า
ของตราสารดงักลา่ว หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสนิค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณ
อตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้ให้ใช้มลูคา่ของตราสารดงักลา่วเป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ 
 

3.13.1.20 ในกรณีท่ีตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงมีข้อกําหนดท่ีอาจมีผลให้กองทนุได้รับชําระหนีเ้ป็น
ทรัพย์สนิ ให้บริษัทจดัการคํานวณมลูคา่ของทรัพย์สนิดงักลา่วรวมในอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 
3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) แล้วแตก่รณี ในทนัทีเสมือนกองทนุได้ลงทนุในทรัพย์สนินัน้แล้ว เว้นแตเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 
3.13.1.19 ให้ปฏิบติัตามข้อ 3.13.1.19 แทน 
 

3.13.1.21 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.13.1.22 ด้วย  
(ก) ในกรณีทีทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกทรัพย์สิน
หรือผู้ ท่ี เป็นคู่สัญญาดังกล่าว  หรือคํานวณอัตราส่วนผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง หรือผู้ คํ า้ประกัน แล้วแต่กรณีก็ได้  
(ข) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือกคํานวณ
อตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้  
3.13.1.22 การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.13.1.21 จะทําได้ต่อเม่ือบคุคลดงักลา่ว
ได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดชอบของ 
ผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข  
 

3.13.1.23 ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีใ้นขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมมีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนการ
ลงทนุท่ีกําหนดในข้อ 3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) นี ้หากต่อมาตราสารแห่งหนีน้ัน้มีมลูค่าเกิน
อตัราส่วนดงักล่าวโดยสาเหตถุกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอตัราส่วนให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 
30 วันนับแต่วันท่ีมีการประกาศให้ทราบถึงเหตุดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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3.13.1.24 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุ มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในข้อ 
3.13.1.2 ข้อ 3.13.1.3 ข้อ 3.13.1.4 และข้อ 3.13.1.5 (1) หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สิน
อ่ืน บริษัทจดัการจะยงัมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้ 
  

บริษัทจดัการจะจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มี
มลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุทราบภายใน 3 วนั 
ทําการนับแต่วันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอัตราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จัดสําเนาไว้ท่ีบริษัทจัดการเพ่ือให้สํานักคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 

3.13.1.25 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้  
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการ 
ผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  
(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทนุได้มา หรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
นัน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัส่วน
การถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้น
ดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน  
 

3.13.1.26 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากต่อมามีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักลา่วโดยไม่เข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.1.8 ข้อ 3.13.1.13 ข้อ 3.13.1.14 ข้อ 3.13.1.23 
ข้อ 3.13.1.24 และข้อ 3.13.1.25 และการเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มี
มลูค่าเกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายใน 3 วนัทําการ
นบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จัดทําสําเนารายงานดงักล่าวไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 

3.13.1.27 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่นํามาใช้บงัคบักบักองทนุเปิดท่ีปรากฏเหตตุามข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” 
และบริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุเปิดนัน้ตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิกองทนุรวม”  
 

สรุปอตัราสว่นการลงทนุ :  
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  
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3.13.2. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศ :  
บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมจะต้องเป็นการลงทนุใน
ตา่งประเทศ (offshore investment) ได้ไมเ่กินร้อยละ 79 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 

3.13.2.1 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมได้ โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น  
(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ 3.13.2.1 (1.1) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก  
(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ 3.13.2.1 (1.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก  
(3) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว  
 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูคา่ของตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (1) และ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไมเ่กินร้อยละ 20 ของ
มลูคา่ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน 
(auto redemption) 
 

3.13.2.2 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.13.2.1 (1) และ (2) หรือสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้าท่ีมีสนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้
เป็นคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายดงักล่าว
เป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญาซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหส่านัน้ รวมใน
อตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย  
 

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่า 
ตราสารนัน้ในแตล่ะรุ่น เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto 
redemption)  
 

3.13.2.3 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะสถาบนัการเงินต่างประเทศรายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 25 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุ  
 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว  
(1) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.13.2.5 (1) ท่ีสถาบนัการเงินต่างประเทศรายเดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา  
(2) ทรัพย์สินตามข้อ 3.13.2.4 วรรคหนึ่ง และข้อ 3.13.2.5 (1) ท่ีธนาคารพาณิชย์ซึง่เป็นสาขาของสถาบนัการเงินต่างประเทศราย
นัน้เป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา  
 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของเงินฝาก
ดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่  
 

3.13.2.4 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกนั หรือคู่สญัญาเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
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(1) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.2.1 (1) (1.3)  
(2) ตราสารแหง่หนีต้า่งประเทศ ตามข้อ 3.12.2.1 (2) มีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) 
(3) ตราสารแหง่หนีอ่ื้น ตามข้อ 3.12.2.1 (3) 
(4) ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไมใ่ช่หุ้นกู้อนพุนัธ์ ตามข้อ 
3.12.2.3  
(5) ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้ ท่ีเสนอขายในตา่งประเทศ โดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลตาม
กฎหมายไทย ตามข้อ 3.12.2.4  
(6) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.12.2.8 ท่ีคูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment 
grade)  
(7) ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าแฝงตามข้อ 3.12.2.9 ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade) 
 

การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ท่ีบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญาซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย  
 

3.13.2.5 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศ ตามข้อ 3.12.2.2 ท่ีบคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่
จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญาเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณ
เฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ 
การคํานวณอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ ให้นบัทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ท่ีบคุคลดงักลา่วเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกั
หลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญาซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย  
 

3.13.2.6 บริษัทจดัการอาจลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์และทรัพย์สนิอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 
3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 และข้อ 3.13.2.5 เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นตอ่ไปนี ้ 
(1) การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าว ซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา ต้องมี
มลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินร้อยละ 5 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  
(2) การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  
 
3.13.2.7 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุ  
(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนกัของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละสิบของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักล่าวต้องเป็นดชันีหรือองค์ประกอบของดชันี ท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้  
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3.13.2.8 การลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุน 
หากทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่
ทรัพย์สินนัน้ โดยมีมูลค่ารวมกันทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ ออก ผู้ สั่งจ่าย หรือคู่สัญญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของนํา้หนักของ
ทรัพย์สินดงักล่าว ในตวัชีว้ดัรวมกบัร้อยละสิบของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้แทนอตัราส่วนท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 
ข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 แล้วแตก่รณี ก็ได้  
 

ทัง้นี ้การคํานวณอตัราส่วนการลงทนุตามข้อ 3.13.2.7 และข้อ 3.13.2.8 นี ้มิให้บริษัทจดัการกองทนุรวมนบัมลูค่าหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมและหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตา่งประเทศท่ีกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว  
 

3.13.2.9 ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งเงินฝากสถาบนัการเงินในต่างประเทศ โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการลงทนุ รวมถึงเงินฝากในประเทศเป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวม โดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ
ของกองทนุรวม ในรอบระยะเวลาบญัชี หรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 1 ปี  
 

การคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามวรรคหนึง่ มิให้นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้รวมในอตัราสว่นดงักลา่ว  
(1) เงินฝากในบญัชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุรวม  
(2) ทรัพย์สนิท่ีคูส่ญัญาในธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนโอนกรรมสทิธ์ิให้แก่กองทนุรวม  
 

อัตราส่วนตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บังคับในช่วงระยะเวลาหกเดือนก่อนวันครบกําหนดอายุโครงการของกองทุนรวมท่ีมีอายุ
โครงการตัง้แต ่1 ปีขึน้ไป  
 

ในกรณีท่ีเงินฝากหรือตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง 
ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วให้มีมลูคา่รวมโดยเฉล่ียไมเ่กินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมภายในสามสบิวนันบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วโดยเฉล่ีย
ตัง้แตว่นัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว  
 

เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัทํา
การถัดจากวันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เพ่ือให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักล่าว ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้
สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย  
 

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้  
 

3.13.2.10 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงท่ีกองทนุถืออยู ่
 

3.13.2.11 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
มีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 

 

3.13.2.12 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูคา่ธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้การคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการคํานวณโดยใช้มลูคา่หลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม 
รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถึงวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว  
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ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูคา่ไม่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในวรรคหนึง่ หากตอ่มา
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้  
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบวุนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงาน
ดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในสามวนัทําการนบัแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูคา่เกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถ
ตรวจสอบได้  
 

3.13.2.13 ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงของใบแสดงสทิธิ
ดงักลา่ว รวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วท่ีกําหนดในประกาศนี ้โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่
หลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไมน่บัมลูคา่ของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย
รวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สนิหรือคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และ
ข้อ 3.13.2.6 ก็ได้  
 

มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ให้มีมลูคา่เทา่กบัมลูค่าใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิด
จากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้  
 

(2) ในกรณีของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัต่อไปนี ้ 
(ก) นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว  
(ข) นบัมลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในหลกัทรัพย์
อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วให้ใช้มลูคา่ตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้ ซึง่คณูกบัคา่
เดลต้าของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้   
(3) ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุใน หรือมีไว้ซึง่การให้ยืมหลกัทรัพย์โดยให้
นบัมลูคา่ทรัพย์สนิท่ีให้ยืมรวมในอตัราสว่นสําหรับหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 
และข้อ 3.13.2.6 โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หลกัทรัพย์นัน้อยู ่ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไมน่บัรวมในอตัราสว่นท่ี
คํานวณตามคูส่ญัญาท่ีกําหนดตามข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.3 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 ก็ได้  
 

3.13.2.14 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.2.4 
และข้อ 3.13.2.5 ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีท่ีมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรค
หนึง่ (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัไมน้่อยกวา่มลูคา่ธุรกรรม ให้นําหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีด้งักลา่วมาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ
เทา่กบัมลูคา่ธุรกรรม ทัง้นี ้บริษัทจดัการไมต้่องนําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนมาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุท่ีคู่สญัญา  
 

(2) ในกรณีมลูค่ารวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึง่ 
(3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัน้อยกวา่มลูคา่ธุรกรรม ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) นําหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีด้งักลา่วมาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุ เท่ากบัมลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีน้ัน้ตาม
ราคาตลาด และ  
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(ข) นําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนมาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญาเทา่กบัสว่นตา่งของมลูคา่ธุรกรรมกบัมลูค่า
หลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีน้ัน้ตามราคาตลาด  
 

(3) ในกรณีเป็นธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนตามสญัญาท่ีมีข้อกําหนดให้คํานวณมลูคา่หลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้
และมลูคา่ธุรกรรมรวมเป็นยอดสทุธิของธุรกรรมทัง้หมดตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28/1 (2) ให้คํานวณอตัราสว่น
การลงทนุดงันี ้ 
(ก) ในกรณีท่ีมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรค
หนึง่ (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัของแต่ละธุรกรรมมีมลูคา่ไมน้่อยกวา่มลูคา่ธุรกรรมแต่ละธุรกรรมนัน้ ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุตาม
หลกัเกณฑ์ใน (1)  
(ข) ในกรณีท่ีมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรค
หนึง่ (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัของแต่ละธุรกรรมมีมลูคา่น้อยกวา่มลูค่าธุรกรรมแต่ละธุรกรรม ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุตาม
หลกัเกณฑ์ใน (2)  
(ค) ในกรณีท่ีมีบางธุรกรรมท่ีมลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 
ข้อ 28. วรรคหนึ่ง (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัน้อยกวา่มลูคา่ธุรกรรม ให้บริษัทจดัการนําหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้ของธุรกรรมท่ี
มลูคา่รวมของหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึง่ (3) (ถ้ามี) 
ณ สิน้วนัไมน้่อยกวา่มลูคา่ธุรกรรม มาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุเพิ่มเติมเพ่ือชดเชยสว่นตา่งของมลูคา่ธุรกรรมกบัมลูคา่รวมของ
หลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้และท่ีโอนมาตามประกาศสํานกังาน ท่ี สน. 24/2552 ข้อ 28. วรรคหนึง่ (3) (ถ้ามี) ณ สิน้วนัของ
ธุรกรรมแรก ทัง้นี ้หากภายหลงัการชดเชยสว่นตา่งข้างต้น มลูคา่สทุธิของทกุหลกัทรัพย์หรือตราสารแหง่หนีท่ี้ซือ้โดยมีสญัญาขาย
คืนยงัคงน้อยกว่ามลูคา่สทุธิของทกุธุรกรรม ให้นําธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนมาคํานวณอตัราสว่นการลงทนุท่ีคูส่ญัญา
เทา่กบัสว่นตา่งดงักลา่ว  
 

มลูคา่ธุรกรรม หมายความวา่ ราคาซือ้รวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทนุพงึได้รับจากธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืนจนถงึวนัท่ีมีการ
คํานวณ  
 

3.13.2.15 การคํานวณมลูคา่การลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.13.2.2 ข้อ 
3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6(1) ให้นบัมลูคา่ท่ีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึง่มีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายลว่งหน้ารวม
คํานวณในอตัราสว่นของบคุคลท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว  

 

3.13.2.16 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.13.2.15 แล้ว ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสินค้าของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า 
หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณอตัราสว่นเสมือนกองทนุ
ลงทุนในสินค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้เฉพาะกรณีท่ีการเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทุนมี
ความเสี่ยงต่อเครดิต (credit risks) ของผู้ออกสินค้าหรือผู้ ต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า โดยให้ใช้มลูค่าตามขนาดของ
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (notional amount) เป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้บริษัทจดัการใช้
มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) ซึง่คณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนั  
 

3.13.2.17 ในกรณีท่ีการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงตอ่
เครดิต (credit risks) ของผู้ออกสนิค้าหรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสนิค้า ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกสนิค้า
ของตราสารดงักลา่ว หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสนิค้า (limit of underlying issuer or third party) โดยให้คํานวณ
อตัราสว่นเสมือนกองทนุลงทนุในสนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้ให้ใช้มลูคา่ของตราสารดงักลา่วเป็นมลูค่าท่ีใช้ในการคํานวณ 
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3.13.2.18 ในกรณีท่ีตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝงมีข้อกําหนดท่ีอาจมีผลให้กองทนุได้รับชําระหนีเ้ป็น
ทรัพย์สนิ ให้บริษัทจดัการคํานวณมลูคา่ของทรัพย์สนิดงักลา่วรวมในอตัราสว่นท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.4 ข้อ 
3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6 (1) แล้วแตก่รณี ในทนัทีเสมือนกองทนุได้ลงทนุในทรัพย์สนินัน้แล้ว เว้นแตเ่ข้าลษัณะตามข้อ 3.13.1.17 
ให้ปฏิบติัตามข้อ 3.13.1.17 แทน 
 

3.13.2.19 ในการคํานวณอตัราสว่นตามข้อ 3.13.2.2 ข้อ 3.13.2.3 และข้อ 3.13.2.4 ข้อ 3.13.2.5 และข้อ 3.13.2.6(1) ให้บริษัท
จดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.13.2.20 ด้วย  
(1) ในกรณีท่ีทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกทรัพย์สิน
หรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณีก็ได้  
(2) ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะเลือกคํานวณ
อตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้  
 

3.13.2.20 การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.13.2.19 จะทําได้ต่อเม่ือบคุคลดงักลา่ว
ได้ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสทิธิไลเ่บีย้โดยไมมี่ข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดชอบ
ของผู้สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข  
 

3.13.2.21 ในกรณีท่ีตราสารแห่งหนีใ้นขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทนุรวมมีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนการ
ลงทนุท่ีกําหนดในข้างต้น หากต่อมาตราสารแห่งหนีน้ัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนดงักล่าวโดยสาเหตถุกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ 
ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประกาศให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว เว้นแต่ใน
กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควร โดยได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

3.13.2.22 ในกรณีท่ีทรัพย์สินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของกองทุน มีมลูค่าไม่เกินอัตราส่วนท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่ว
ตอ่ไปได้  
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุทราบภายใน 3 วนัทํา
การนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 

3.13.2.23 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกว่าร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้  
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราสว่นการลงทนุดงักลา่ว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการ 
ผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ  
(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึง่หุ้นของบริษัทดงักล่าวเป็นผลให้กองทนุได้มา หรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
นัน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัส่วน
การถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
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ตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้น
ดงักลา่ว ให้บริษัทจดัการลดสดัสว่นตามสดัสว่นของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแตล่ะกองทนุได้มาจากการชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืน  
 
3.13.2.24 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูค่าไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดใน
ข้างต้น หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่ว โดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.13.2.9 ข้อ 3.13.2.11ข้อ 3.13.2.12 ข้อ 3.13.2.21 
ข้อ 3.13.2.22 และข้อ 3.13.2.23 การเกินอตัราสว่นดงักลา่วมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สนิมาเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะ
ยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปได้  
 
ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิตามวรรคหนึง่ และวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มี
มลูคา่เกินอตัราสว่นการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุทราบภายใน 3 วนัทํา
การนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  
 
3.13.2.25 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่นํามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” และ
บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม”  
 

4. การแบ่ งชนิดหน่ วยลงทุน (Class of Unit) :  
4.1. การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไม ่มี  
4.2. ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่  
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่ วยลงทนุ) : 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  
5.2.1 การขอรับหนงัสือชีช้วนและเอกสารการจองซือ้  
ผู้สนใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ “กองทนุเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ” สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ ใบ
คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน ในระหวา่งเวลาเปิดทําการ ถงึเวลา 15.30 น. ซึง่เป็นวนัทําการ  
 

ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุต้องเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และเอกสารท่ีกําหนดอย่างถกูต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดใน
การเปิดบญัชีซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  
 

ผู้จองซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
แบบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ท่ีบริษัท
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จดัการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการเปิดบญัชีโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุแล้ว  
 

ในกรณีท่ีมียอดสัง่ซือ้หน่วยลงทนุซึง่เม่ือแปลงเป็นสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐฯ แล้วอาจมีผลทําให้เกินวงเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับอนมุติั
ให้สามารถนําเงินไปลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนครบกําหนดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ลงทนุหรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  
 

5.2.2 วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
5.2.2.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนต้องสัง่ซือ้เป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ท่ีบริษัทจัดการกําหนด ในราคาหน่วยลงทุนท่ี
เสนอขายหน่วยละ 10 บาท (สิบบาท) บวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ใน “ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” และ “คําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ” (เฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดท่ี
จดัตัง้และจดัการโดยบริษัทจดัการเป็นครัง้แรก) ให้ครบถ้วนถกูต้องและชดัเจน พร้อมชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนท่ี
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยเร่ิมตัง้แตเ่วลาเปิดทําการถงึเวลา 15.30 น.  
 

5.2.2.2 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต  
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
และสมคัรใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ของบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทุน
สามารถส่งคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีเว็บไซต์ของบริษัทจดัการได้ ภายใต้รายละเอียดหลกัเกณฑ์ 
เง่ือนไข และขัน้ตอนวิธีการขอใช้บริการสั่งซือ้หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

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

5.2.3. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
5.2.3.1. กรณีบคุคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
 

5.2.3.2. กรณีนิติบคุคล  
(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบัของบริษัท  
(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล  
ทัง้นี ้เอกสารตา่ง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  
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5.2.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
5.2.4.1 บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนสามารถชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ภายใน
ระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก โดยชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่โอนเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในเขตหกับญัชีเดียวกนักบัท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือธนาคารกรุงไทยท่ีรับการสัง่ซือ้ภายในวนัเดียวกบัวนัท่ีสัง่ซือ้
เทา่นัน้ หรือบญัชีจองซือ้ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืน หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการอาจกําหนดเพิ่มเติมตอ่ไป  
 

ทัง้นี ้สําหรับการซือ้หน่วยลงทนุผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยู่นอกเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเป็นเงินสด เช็ค 
หรือดราฟต์ของธนาคารกรุงไทยของสาขานัน้เทา่นัน้  
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุด้วยเช็คหรือดราฟต์จะต้องลงวนัท่ีท่ีสัง่ซือ้และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนาม “บญัชี
จองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ” เม่ือชําระท่ีบริษัทจดัการ หรือธนาคารกรุงไทย หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุ
ของ บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย” เม่ือชําระท่ีบริษัทจดัการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบญัชีจองซือ้ท่ีบริษัทจัดการเปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดย
บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว เป็นบญัชีประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งบริษัทจดัการจะนําเงินท่ี
ได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีดงักลา่ว และหากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ อนึง่ บริษัทจดัการอาจเพิ่มบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดย
ไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนท่ีชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ จะต้องย่ืนชําระให้เสร็จสิน้ก่อนเวลาเคลียร่ิงของธนาคาร
พาณิชย์ภายในวนัทําการก่อนวนัทําการสดุท้ายท่ีเปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยในวนัทําการสดุท้ายของการเปิดเสนอขายครัง้แรก 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ เฉพาะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เทา่นัน้  
 

ในการชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืนภายใต้การจดัการของบริษัท
จดัการ เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องชําระด้วยเงินจนเต็มค่าจะหกักลบลบหนีก้บับริษัทจดัการไม่ได้ และ
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีได้ทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว จะเพิกถอนการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุและขอคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 

หลงัจากท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจาก ผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะสง่มอบสําเนาคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้
เรียกเก็บเงินตามคําสัง่หกับญัชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต์ และได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็ตามจํานวนแล้ว  
 

ในกรณีท่ีการชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดราฟต์ ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุน บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะระงบัการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ และจะดําเนินการสง่เช็คหรือดราฟต์นัน้คืนให้กบัผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 15 วนัทําการนบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 

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

5.2.4.3 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  
 

5.2.5. การจดัสรรหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามท่ีสัง่ซือ้และได้ชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว ยกเว้น
ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้ โดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ตามวนัท่ีได้รับคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุและได้ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขาย
ครัง้แรกก่อนสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบกําหนดระยะเวลา
ดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการปิดประกาศแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรตามสดัสว่น
จํานวนหน่วยลงทนุท่ีสามารถจดัสรรได้ให้แก่ผู้สัง่ซือ้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่น
หรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องบอกกลา่วลว่งหน้า  
 

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

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วย
ลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบลว่งหน้า  
 

5.2.6. การคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนมีผลให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนไว้ต่อสํานักงาน 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามข้อ 5.2.5. และบริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรือไม่จดัสรรทัง้หมด บริษัทจดัการจะคืนเงิน
ค่าซือ้หน่วยลงทนุส่วนท่ีไม่ได้รับการจดัสรรแต่บางส่วนหรือทัง้หมดโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนคําขอ
เปิดบญัชีกองทนุ ภายใน 15 วนันบัแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
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5.2.7 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
(1) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการยุติโครงการเน่ืองจากหลงัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรกแล้วปรากฏว่าโครงการไม่
สามารถขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุได้ถงึ 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใด
เกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการประสงค์จะยติุโครงการ เน่ืองจาก
ขายหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ลงทนุได้ถึง 35 ราย แต่มีมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดต่ํากว่า 50,000,000 บาท บริษัทจดัการจะ
คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดพร้อมทัง้ดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงดงักลา่ว (ถ้ามี) เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้แก่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามท่ีอยู่ท่ีระบุในคําขอเปิด
บญัชีกองทนุ ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงินค่าจองซือ้หน่วยลงทนุ 
หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินและดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้ในช่วงดงักลา่ว (ถ้ามี) อนัเน่ืองจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัท
จดัการจะชําระดอกเบีย้ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนบัแต่วนัท่ีครบกําหนดเวลานัน้จนถึงวนัท่ีบริษัทจดัการชําระเงินค่า
จองซือ้จนครบถ้วน  
(2) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะยกเลิกการจดัตัง้กองทนุรวมท่ีอยู่ระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดย
บริษัทจดัการอาจยติุการขายหน่วยลงทนุได้  
 

โดยบริษัทจดัการกองทนุรวมจะรายงานให้สํานกังานทราบถึงการยติุการขายหนวยลงทนุตามวรรคหนึ่งภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ียติุ
การขายหน่วยลงทนุนัน้ และให้การอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวนัท่ีแจ้งให้สํานกังานทราบ  
 

ทัง้นี ้บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคืนเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึน้จากเงินท่ีได้รับจากการจําหน่ายหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงินค่าซือ้หนวยลงทนุภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีการอนมุติัให้จดัตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลง
ตามวรรคสอง และหากบริษัทจัดการกองทนุรวมไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดงักล่าวได้อนัเน่ืองจาก
ความผิดของบริษัทจดัการกองทนุรวมเอง ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมชําระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปีนบัแต่วนัท่ี
ครบกําหนดเวลานัน้จนถงึวนัท่ีชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถ้วน  
 

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก :  
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ตามวนัและเวลาท่ีกําหนดในข้อ 6.2.9 “วนัและเวลาทําการขาย
หน่วยลงทนุ”   
 
โดยบริษัทจดัการจะเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 30 วนัทําการหลงัจากปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก หากกรณีวนั
ดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป 
 
6.2.1. การขอรับหนงัสือชีช้วนและเอกสารการสัง่ซือ้  
ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วน และเอกสารการจองซือ้ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตาม
วนัและเวลาท่ีกําหนดในข้อ 6.2.9 “วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ”  
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6.2.2. วิธีการเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีไมเ่คยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ ผู้สนใจลงทนุต้องเปิดบญัชีดงักลา่วก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และเอกสารท่ีกําหนดอยา่งถกูต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดใน
การเปิดบญัชีซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  
 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ และแบบคําขอเปล่ียนแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอ่ไปซึง่จะติดประกาศไว้ 
ณ บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิใน
การกําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการเปิดบญัชีโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
6.2.3. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
6.2.3.1. กรณีบคุคลธรรมดา  
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาบตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
6.2.3.2. กรณีนิติบคุคล  
(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบั  
(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล  
ทัง้นี ้เอกสารตา่ง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
 
6.2.4. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
6.2.4.1. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่น บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
• ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคําสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุให้ครบถ้วน พร้อมทัง้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงินไมต่ํ่ากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ท่ีบริษัทจดัการกําหนด  
• ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องสง่ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) พร้อมทัง้ชําระ
คา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวน  
 

6.2.4.2. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดงัต่อไปนี ้เม่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซือ้-ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
แล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยรหสัประจําตวั โดยปฏิบติัตามขัน้ตอนการทํารายการท่ีกําหนดในหน้าจอของเคร่ืองฝากถอนเงิน
อตัโนมติั (ATM) หรือตามท่ีระบอุยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) จนครบ
ขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะถือวา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยในวนัทําการ
ใดเป็นรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการนัน้ และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตัง้แตเ่วลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของ
วนัทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวนัหยดุทําการ บริษัทจดัการถือว่าเป็นการทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้
ให้ใช้เวลาท่ีบนัทกึของเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทยท่ีบนัทกึรายการเป็นหลกั 
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ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ดงักล่าวได้ หากผู้สัง่ซือ้
และเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ได้ยืนยนัการทํารายการแล้วไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 
 

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสัง่ให้หกัเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัข้องกบัการซือ้หน่วยลงทนุในแต่ละครัง้ มิฉะนัน้บริษัทจดัการจะไม่ทํา
รายการซือ้หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในครัง้นัน้  
 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยนัการจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีส่งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ เม่ือนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนาย
ทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขายและจดัสรรหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดงักล่าวชัว่คราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้
ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนท่ีจะยกเลกิการให้บริการดงักลา่วข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

6.2.4.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการ
ดังต่อไปนี ้เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทุนได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซือ้ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์จาก
ธนาคารกรุงไทยแล้ว สามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยรหสัประจําตวัเพ่ือใช้บริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ โดยปฏิบติัตามขัน้ตอนการ
ทํารายการท่ีได้รับฟังจากระบบซือ้หน่วยลงทนุทางโทรศพัท์หรือตามท่ีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศพัท์จนครบขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะถือว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลาปิดทํา
การของธนาคารกรุงไทยของวนัทําการใด เป็นการทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการนัน้ และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตัง้แต่
เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวนัทําการใดหรือในเวลาใดๆของวนัหยดุทําการ บริษัทจดัการถือว่าเป็นการทํา
รายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้ให้ใช้เวลาท่ีบนัทึกของระบบโทรศพัท์ของธนาคารกรุงไทยท่ีบนัทกึรายการเป็น
หลกั 
 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ดงักลา่วได้ หากผู้สัง่ซือ้และระบบ
บริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ยืนยนัการทํารายการแล้วไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
 

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสัง่ให้หกัเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเก่ียวข้องกับการซือ้หน่วยลงทุนในแต่ละครัง้ มิฉะนัน้ บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซือ้หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในครัง้นัน้  
 

บริษัทจดัการจะถือใบยืนยนัการจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีสง่ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเม่ือนายทะเบียนได้ทํารายการจดัสรรหน่วยลงทนุให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนาย
ทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขายและจดัสรรหน่วยลงทนุให้แล้วเทา่นัน้ 
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดงักล่าวชัว่คราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้
ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนท่ีจะยกเลกิการให้บริการดงักลา่วข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
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6.2.4.4. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยการหกับญัชีเงินฝากโดยอตัโนมติั  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวันท่ีธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบใน
อนาคต  
 
โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องดําเนินการดงันี ้ 
1. กรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน
และถกูต้องและย่ืนให้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
2. ในกรณีท่ีเงินในบญัชีเงินฝากของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในงวดใดมีไมเ่พียงพอท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน (ถ้า
มี) ระบบจะไม่หกัเงินฝากย้อนหลงัสําหรับงวดท่ีบญัชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอท่ีหกัชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุซึ่งรวมค่าธรรมเนียมท่ี
เก่ียวข้องกบัการซือ้หน่วยลงทนุนัน้  
 
3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการแก้ไขการหกับญัชีเงินฝากอตัโนมติัเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องยกเลิกการใช้
บริการเดิม กรอก “หนงัสือยินยอมให้หกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ฉบบัใหม่ย่ืนให้แก่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการยกเลิกการหกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอก “ใบคําขอยกเลิก
หนงัสือยินยอมให้บญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ย่ืนให้แก่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 
6.2.4.5. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ  
 

6.2.4.6. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน  
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสั่งซือ้หน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์ (IVR) ของบริษัทจัดการ หรือผ่านบริการทาง
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืน
ใดในทํานองเดียวกนั เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือ
รับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
6.2.4.7. การสัง่ซือ้ผา่นไปรษณีย์  
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีการบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด 
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6.2.5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
6.2.5.1. บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
ผู้สัง่ซือ้อาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค 
ดราฟต์ ผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ” เม่ือชําระท่ีบริษัทจดัการ 
ธนาคารกรุงไทย หรือ “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของ บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย” เม่ือชําระท่ีบริษัทจดัการ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย หรือบญัชี
จองซือ้ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว เป็นบญัชีประเภทกระแสรายวนั และ/
หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึง่บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีดงักลา่ว และหากมี
ดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ อนึง่ บริษัทจดัการอาจเพิ่ม
บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 
ทัง้นี ้สําหรับการซือ้หน่วยลงทนุผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยูน่อกเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเป็นเงินสด หรือ
ชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานัน้เทา่นัน้  
 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลงักําหนดเวลารับฝากเพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวนั
เดียวกนัของบริษัทจดัการ หรือในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ ดงักลา่วไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไมว่า่ด้วยเหตใุด บริษัท
จดัการจะถือวา่ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทนุท่ี
คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายท่ีเรียกเก็บเงินได้  
 
หลงัจากท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะสง่มอบสําเนาคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแตจ่ะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
6.2.5.2. เคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจดัการจะหกัเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุจาก
บญัชีเงินฝากตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษา
ไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ” โดยบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว เป็น
บญัชีประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึง่หากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั 

 
6.2.5.3. บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจดัการจะหกัเงินคา่
ซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชีเงินฝากตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ” โดยบญัชีจองซือ้
หน่วยลงทนุดงักลา่ว เป็นบญัชีประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึง่หากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ 
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เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยบริษัทจดัการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลู
สําคญั  
 

6.2.5.4 หกับญัชีเงินฝากโดยอตัโนมติั  
บริษัทจะหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนั
การเงินอ่ืนซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งไว้ โดยบริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ” โดยบญัชีจองซือ้
หน่วยลงทนุดงักลา่ว เป็นบญัชีประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึง่หากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ 
เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยบริษัทจดัการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลู
สําคญั  
 

6.2.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet)  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดย
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ  
 

6.2.5.6 ธุรกรรมอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนๆ  
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ หรือผา่นบริการทาง
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือผา่นบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านส่ืออิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ และ
เง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ  
 

6.2.5.7. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านไปรษณีย์  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัท
จดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ 
 

6.2.6 การจดัสรรหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยคํานวณจากจํานวนเงินท่ีได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้
วนัท่ีจํานวนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจํานวนนัน้ปรากฏในบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ โดยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีได้รับจดัสรร
จะคํานวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแตใ่ช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบใุนใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่รงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวนัของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน ก่อนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีซือ้ด้วยวิธี
อ่ืนๆ สําหรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน”  
 
ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจํานวนหน่วยลงทนุท่ีได้รับอนมุติัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ทัง้นี ้จะให้สทิธิแก่คําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุด้วยวิธีหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือ
สถาบนัการเงินอ่ืนก่อนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีซือ้ด้วยวิธีอ่ืน ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การ
จดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูใ่ห้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้พร้อมกนันัน้ตามสดัสว่นจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเหน็วา่การจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือตอ่ช่ือเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแต่
บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 

6.2.7 การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้รวมกนัเกินจํานวนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการจดทะเบียนกบัสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อม
กนั และมีหน่วยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูใ่ห้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้
พร้อมกนันัน้ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแตล่ะรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิ
ท่ีจะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินคา่
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
 

6.2.8 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
ในการชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอ่ืนท่ีจดัตัง้โดยบริษัทจดัการ
เพ่ือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินจนเตม็มลูคา่ จะหกักลบลบหนีก้บั
บริษัทจดัการไม่ได้  
 

การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุครบถ้วนและได้ทํารายการขายหน่วยลงทนุแล้ว 
เพ่ือให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาต
จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
ก) คําสัง่ซือ้ท่ีจะมีผลให้ผู้ลงทนุรายใดถือหน่วยลงทนุมากกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ  
ข) คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้ลงทนุ ท่ีจะมีผลให้บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวน
หน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีท่ีเป็นบคุคลหรือนิติบคุลท่ีได้รับการผ่อนผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ค) บริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเหน็วา่การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ หรือตอ่ช่ือเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ  
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สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใน
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะกําหนด แก้ไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเง่ือนไขในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว 
 

6.2.9 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน 30 วนัทําการหลงัจากปิดการเสนอขาย 
ครัง้แรก หากกรณีวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุ ให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ท่ี
บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการจนถงึเวลา 15.30 น.  
 

เง่ือนไขอ่ืนๆ  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลงวนัและเวลา ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ตรงกับวันท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตาม
กฎหมายมีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ซึง่อาจเป็นวนัท่ีบริษัทจดัการเปิดทําการแต่มีคําสัง่ให้
เป็นวนัหยดุการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจดัการจะเล่ือนการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัทําการถดัไป 
 

7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
7.1. ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
 

7.3. วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
- รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัจากการเสนอขายครัง้แรก ตามรายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุท่ีระบไุว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืน ซึง่คํานวณตามหวัข้อ 
“วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ 
หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง”  
 

7.4.1 วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทนุได้ ดงันี ้ 
(1) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีระบไุว้ในข้อ 7.5 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน โดยกรอกใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ระบุ
รายละเอียดให้ครบถ้วนและย่ืนต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตัง้แตเ่วลาเปิดทําการ จนถงึเวลา 
15.30 น.  
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บริษัทถือวา่คําสัง่ขายคืนท่ีได้รับหลงัจากวนัและเวลาดงักลา่วเป็นคําสัง่ขายคืนสําหรับวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุครัง้ถดัไป  
 

ทัง้นี ้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบโดยทนัทีในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุเป็นมลูคา่ตัง้แต ่10 ล้านบาทขึน้ไป  
 

(2) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ  
 
(3) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของ
ธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
(4) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ  
 
(5) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน  
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ หรือผา่นบริการทาง
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี หรือผา่นบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ของธนาคารกรุงไทย หรือผา่นส่ืออิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั 
เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
(6) การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นไปรษณีย์  
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีการบริการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัท
จดัการกําหนด  
 
7.4.2 เง่ือนไขในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุและได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว  
 
ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไมส่ามารถยกเลกิคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษหรือ
เป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการตามข้อ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ"  
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีอาจจะลดหยอ่นหรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอ่ืนท่ีจดัการโดยบริษัทจดัการ  
 
อนึง่ ในกรณีท่ีบญัชีกองทนุไมมี่มลูคา่คงเหลือในบญัชีและบญัชีนัน้ไมมี่การติดตอ่ขอใช้บริการเป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 ปี 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทพิจารณาแล้วเหน็วา่การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือตอ่ช่ือเสียงหรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจดัการ หรือเกิดเหตกุารณ์ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการ ซึง่ทําให้ไมส่ามารถดําเนินการตามคําสัง่ขายคืนได้  
 

7.4.3 การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
การจดัสรรการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะจดัสรรตามหลกัการ “สัง่ขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมกนัและมี
เงินสดไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรรให้ทกุคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรเงินท่ีมีในขณะนัน้ให้ผู้สัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุพร้อมกนันัน้ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนเงินท่ีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุแตล่ะรายสัง่ขายคืนมานัน้  
 

ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" หรือ "การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้
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 หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้ววา่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุมีจํานวนหน่วย
ลงทนุตามทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน  
 

ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยูต่ามทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  
 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและการขายคืนดงักลา่วเป็นผลให้หน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือตาม
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมลูคา่ต่ํากวา่มลูคา่ขัน้ต่ําของการดํารงหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
เหลืออยูท่ัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูท่ัง้หมดนัน้ด้วยวิธีการ
เดียวกบัหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนและทําให้เกิดการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดนัน้ ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลง
มลูคา่ขัน้ต่ําของการดํารงหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 
วนัเพ่ือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบ  
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บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีสมบรูณ์ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นเทา่ท่ี
บริษัทจดัการสามารถรับซือ้คืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทนุ  
 

บริษัทจดัการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในทะเบียนหน่วยลงทนุในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
จํานวนนัน้  
 

7.4.4 การชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขายคืนตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในโครงการ ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุบริษัท
จดัการจะชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
 

7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัทําการ  
 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  
บริษัทจดัการจะเปิดรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรกภายใน 30 วนัทําการหลงัจากปิดการเสนอขาย
ครัง้แรก หากกรณีวนัดงักลา่วตรงกบัวนัหยดุให้เล่ือนเป็นวนัทําการถดัไป โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ
ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการ 
จนถงึเวลา 15.30 น.  
 

7.7. การขายคืนหน่วยลงทนุ : ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไมต้่องแจ้งลว่งหน้า  
 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : - 
 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม : - 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง วนั เวลา และวิธีการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีวนัทํา
การซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตรงกบัวนัท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ซึง่อาจเป็น
วนัท่ีบริษัทจดัการเปิดทําการแต่มีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจดัการจะเล่ือนการซือ้หรือขายคืนหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัทําการถดัไป 
 
8. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  
8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ :  
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม :  
การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ คือ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่ง (“กองทนุต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมอีกกองทนุหนึง่ (“กองทนุปลายทาง”) โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จะ
ดําเนินการนําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามราคารับซือ้คืน จากกองทนุต้นทางซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้า
มี) ไปชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางตามราคาขาย และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุ
การขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  
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ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเหน็วา่การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุรวม หรือกระทบตอ่
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ ตอ่ช่ือเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการขอสงวน
สทิธิท่ีจะปิดรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึง่ หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบโดยพลนั  
 

บริษัทจดัการจะเปิดบริการการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุสําหรับกองทนุท่ีอยูภ่ายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการท่ีบริษัทจดัการ
เปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เทา่นัน้ 
 

8.2.1 วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
8.2.1.1 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี ้ 
1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้า
มี) ภายในวนัและเวลาท่ีระบใุนข้อ 8.2.3 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน
ชดัเจน โดยระบช่ืุอกองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางท่ีต้องการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ รวมทัง้จํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจะออกจากกองทนุต้นทาง และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการกําหนด และย่ืนคําสัง่ตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะสง่มอบหลกัฐานการ
สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน  
3) ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกองทนุนีผู้้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุครัง้ละไมต่ํ่ากวา่จํานวนหน่วยลงทนุขัน้
ต่ําของการสัง่ขายคืนท่ีกําหนดไว้ในโครงการจดัการ  
4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีต่ํากวา่จํานวนหน่วยลงทนุ
คงเหลือในบญัชีขัน้ต่ําท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ี
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
5) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี ้หากจํานวนเงินทัง้หมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทนุมีไมเ่พียงพอท่ีจะนําไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืน ตามมลูคา่ขัน้ต่ําท่ีระบไุว้ในโครงการของกองทนุปลายทาง บริษัทจดัการ
จะไมนํ่าเงินไปซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ แตะ่จะชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
6) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าจากกองทนุอ่ืนมายงักองทนุนี ้และจํานวนเงินท่ีได้ไมเ่พียงพอท่ี จะ
นําไปซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะไมนํ่าเงินดงักลา่วมาซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีต้ามท่ีระบไุว้ในคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ  
7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตอ่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) และบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ยงัไมส่ามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
เน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการดําเนินการของบริษัทจดัการตามข้อ 11 “การไมข่ายไมรั่บซือ้คืนไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามสัง่” 12. 
“การหยดุขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการจะถือวา่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วเป็นคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ของวนัแรกท่ีจะเปิดทําการสบัเปล่ียนครัง้ตอ่ไป  
8) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไมไ่ด้ หากรายการดงักลา่วนัน้ บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
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ทัง้นี ้เง่ือนไขการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่วข้างต้น อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใต้วิธีการท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร โดยไมต้่อง
แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 

8.2.1.2 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ  

 
 

8.2.1.3 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน  
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั 
(ATM) หรือผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผา่นส่ืออิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานอง
เดียวกนั เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 

8.2.2 ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะใช้มลูคา่หน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ ดงันี ้ 
8.2.2.1 การกําหนดราคารับซือ้คืนกรณีเป็นกองทนุต้นทาง จะใช้ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายท่ีบริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้รับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุได้ทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแล้ว หกัด้วยคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
8.2.2.2 การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุกรณีเป็นกองทนุปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายท่ีบริษัท
จดัการกําหนดขึน้เป็นการทัว่ไป ทัง้นี ้วนัทําการซือ้ขายดงักลา่วจะต้องไมเ่กินวนัทําการท่ีกองทนุได้รับเงินจากกองทนุต้นทาง โดย
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ โดยปิดประกาศท่ีสํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 
8.2.3. วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทกุวนัทําการ 
ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการ จนถงึเวลา 15.30 น.  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะถือว่าคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับหลงัจากวนัและเวลาดงักลา่วเป็นคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุสําหรับ
วนัทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุครัง้ถดัไป 
 

เง่ือนไขอ่ืนๆ 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง วนั เวลา และวิธีการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีวนัทํา
การซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตรงกบัวนัท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมายมีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้หรือขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ซึง่อาจเป็น
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วนัท่ีบริษัทจดัการเปิดทําการแต่มีคําสัง่ให้เป็นวนัหยดุการซือ้ขายหน่วยลงทนุ) บริษัทจดัการจะเล่ือนการซือ้หรือขายคืนหรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัทําการถดัไป 
 

9. การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ :  
กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงินและจะชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน
แทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน 
และไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักล่าวต้องสามารถปฏิบติัได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุทกุราย และบริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั  
 

10. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
10.1 บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุเปิดได้ในกรณี ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเข้าเหตดุงัต่อไปนี ้โดยได้รับความ
เหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุท่ีทําให้กองทุนรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม  
(2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายหน่วยลงทนุก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมพบว่า ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วไม่ถกูต้องต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการ
ชดเชยราคา  
 

10.2 การเล่ือนการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุตามข้อ 10.1 (1) หรือ (2) ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแต่ได้รับ
การผอ่นผนัจากสํานกังาน  
(2) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเล่ือนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทนุ ตลอดจน
เปิดเผยตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบเร่ืองดงักลา่วด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  
(3) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุ พร้อมทัง้จดัสง่รายงานท่ีแสดงเหตผุลของการเล่ือน และหลกัฐานการ
ได้รับความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (1) หรือการรับรองข้อมลูของผู้ดแูลผลประโยชน์ตามข้อ 10.1 (2) ต่อ
สํานกังานโดยพลนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการกองทนุรวมจะมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้  
(4) ในระหว่างการเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรับซือ้คืนหน่วยลงทุนนัน้ โดยต้องชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ ร่วมค้าหน่วยลงทุน
ตามลําดบัวนัท่ีสง่คําสัง่ขายคืนก่อนหลงั  
 

11. การไม่ขายไม่รับซือ้คืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามส่ัง :  
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  
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(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมพิจารณาแล้ว มีความเช่ือโดยสจุริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี ้โดยได้รับความเห็นชอบ
ของผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจําเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล  
(ข) ไมส่ามารถคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวมเปิดได้อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
ทัง้นี ้การไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ท่ีรับไว้แล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระทําได้ไมเ่กิน 1 วนัทําการ เว้นแตจ่ะได้รับการผอ่นผนัจากสํานกังาน  
 

(3) กองทนุรวมได้ลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตกุารณ์ดงัต่อไปนีเ้กิดขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทนุรวมอยา่งมีนยัสําคญั  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีกองทนุรวมลงทนุไม่สามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมลงทนุใน
หลกัทรัพย์ท่ีซือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพย์แหง่นัน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวม  
(ข) มีเหตกุารณ์ท่ีทําให้ไม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับ
โอนเงินจากตา่งประเทศได้ตามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตท่ีุทําให้กองทนุรวมไม่ได้รับชําระเงินจากหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตดุงักล่าวอยู่เหนือ
การควบคมุของบริษัทจดัการกองทนุรวม และผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็ชอบด้วยแล้ว  
 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีรับไว้แล้ว หรือเป็นการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แก่ผู้ลงทนุเฉพาะราย 
เน่ืองจากปรากฏข้อเทจ็จริงดงัตอ่ไปนี ้ 
(ก) บริษัทจดัการกองทนุรวมมีเหตอุนัควรสงสยัวา่ผู้ลงทนุรายนัน้ๆ มีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่า
จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ  
3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบติัตามคําสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรัพย์สนิ โดยบคุคลผู้ มีอํานาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถดําเนินการรู้จกัลกูค้า และตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้าได้ในสาระสําคญั  
 

(5) ในกรณีท่ีวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัท่ีสํานกังานได้ประกาศกําหนดให้เป็นวนัหยดุทําการของบริษัท
จดัการกองทนุรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน และคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุสําหรับ
วนัดงักลา่ว และต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าเก่ียวกบัการหยดุรับคําสัง่ในกรณีดงักลา่วไม่น้อยกว่า 5 วนัทําการก่อนถึง
วนัหยดุทําการกรณีพิเศษนัน้ โดยการปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีประกาศดงักล่าวไว้ ณ 
สถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี)  
 

2. เม่ือปรากฎเหตตุามข้อ 1. (1) (2) (3) หรือ (4) และบริษัทจดัการกองทนุรวมประสงค์จะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) แจ้งผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถงึการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่
รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุโดยพลนั และหากเป็นเหตตุามข้อ 1.(1) (2) หรือ (3) ให้เปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุ
ทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนัด้วย  
(2) รายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุพร้อมทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทนุรวมเปิดนัน้ให้สํานกังานทราบโดยพลนั  
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(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามข้อ 1.(1) (2) และ (3) เกินหนึง่วนัทําการ ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมดําเนินการดงัต่อไปนี ้ก่อนการ
เปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุรวมเปิด ณ 
วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานกังานทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ  
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขาย รับซือ้คืน หรือ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
 

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

3. บริษัทจดัการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคํา
สัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง โดยราคาขายหน่วยลงทนุท่ี
ไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วย
ลงทนุท่ีถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ง
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุไว้แล้วให้ทราบถึงการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ ถือ
หน่วยลงทนุรายอ่ืนและผู้ลงทนุทัว่ไปให้ทราบถงึการหยดุรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีการใดๆ โดยพลนั  
 

12. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจดัการจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ หรือคําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ของกองทนุเป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศซึง่ไมเ่กิน 20 วนัทําการติดตอ่กนั  
 

13. เงื่อนไขและข้อจาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  
- 
 

14. การจ่ายเงนิปันผล :  
 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย  
 

14.2. หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  
บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาจ่ายหรือไมจ่่ายเงินปันผล ตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร โดยในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะจ่ายเงิน
ปันผลนัน้ จะพิจารณาจ่ายปันผลในอตัราไมเ่กินร้อยละ 100 ของกําไรสะสมหรือกําไรสทุธิ หรือจากการเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์สทุธิจาก
การดําเนินงาน ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลของกองทนุในงวดปีใดๆจะต้องไมทํ่าให้เกิดผลขาดทนุสะสมของกองทนุเพิ่มขึน้ในงวดปี
บญัชีท่ีจ่ายเงินปันผลนัน้ 
 

14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
ในกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล บริษัทจดัการจะดําเนินการจ่ายเงินปันผลโดยปฏิบติั ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผลต้องเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ ณ วนั
ปิดสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล ตามสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุแต่ละราย 
(2) บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผลและอตัราเงินปันผล โดย
ปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั 
(ข) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และจดัให้มีประกาศดงักลา่วไว้ ณ สถานท่ีติดตอ่ 
ทกุแหง่ของตวัแทนขายหรือรับซือ้คืนท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
(ค) สง่หนงัสือแจ้งผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
(3) นายทะเบียนจะจ่ายเงินปันผลเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายในนามผู้ ถือหน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ระบไุว้ในแบบคําขอเปิดบญัชีกองทนุเปิด หรือจ่ายเป็นเงินโอนเข้าบญัชีเงินฝากของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในแบบคําขอเปิด
บญัชีกองทนุเปิดทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วนันบัตัง้แตว่นัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หน่วยลงทนุ 
(4) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหน่วยลงทนุจะได้รับเงินปันผลซึง่ถือเป็นเงินได้พงึ
ประเมิน ซึง่ต้องนําไปคํานวณภาษี เงินปันผลท่ีจ่ายนีย้อ่มทําให้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิตอ่หน่วยลงทนุลดลงเทา่จํานวนเงินปันผลบริษัท
จดัการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุด้วยวิธีการท่ีตา่งกนัสําหรับหน่วยลงทนุท่ีขายในช่วงระยะเวลาท่ีตา่งกนัก็ได้ โดยปฏิบติั
เพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุไมใ่ช้สทิธิขอรับเงินปันผลจํานวนใดภายในอายคุวามใช้สทิธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ บริษัทจดัการจะไมนํ่าเงินปันผลจํานวนดงักลา่วไปใช้เพ่ือการอ่ืนใดนอกจากเพ่ือประโยชน์ของกองทนุ 

 
ข้อจํากดัในการจ่ายเงินปันผล 
(1) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะไมจ่่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในสว่นท่ีเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ เว้นแตเ่ป็นกรณีท่ี
ได้รับยกเว้น ทัง้นี ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวม
และหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
(2) บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัทําบญัชีและแยกเงินท่ีไมอ่าจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบญัชีและทรัพย์สนิของกองทนุรวมและ
ไมนํ่าเงินดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิของกองทนุรวม และจะสง่เงินดงักลา่วให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน 
 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน :  
 

15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีประมาณการได้ท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 

รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีสามารถประมาณการได้ซึง่เรียกเก็บจากกองทนุ เม่ือรวมกนัแล้วไมเ่กินร้อยละ 5.00 ตอ่ปี ของมลูคา่
ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียม
นายทะเบียน หรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบัคา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ ทัง้นี ้
คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไมร่วมคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถประมาณการได้ อาทิ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการขอ
มติผู้ ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น โดยจะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง อยา่งไรก็
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ตาม ผู้ลงทนุสามารถดรูายละเอียดคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงได้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุป ใหมท่กุรอบปีบญัชี เพ่ือแสดงรายละเอียด
ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชีท่ีผา่นมา  
 

15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม :  
15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.75 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบั
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ  
 

15.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
• ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.07 ต่อปีของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบั
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ  
• คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์นีย้งัไมร่วมค่าใช้จ่ายในการรับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศท่ีคิดไมเ่กินร้อยละ 0.05 ของมลูค่า
ทรัพย์สนิเฉพาะท่ีลงทนุในตา่งประเทศ  
 

15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 0.20 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิทัง้หมด หกัด้วยมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ 
คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียน หรือคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีมีการคํานวณในลกัษณะเดียวกนักบั
คา่ธรรมเนียมดงักลา่วข้างต้น ณ วนัท่ีคํานวณ  
 

15.2.4. คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ :  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ไมมี่  
 

15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย :  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ไมมี่  
 

15.2.6. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ :  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
(1) คา่ใช้จ่ายเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายของ
กองทนุเฉล่ียเทา่กนัทกุวนั เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่  
(ก) คา่ใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ คา่ใช้จ่ายด้านการตลาด การสง่เสริมการขาย
ตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.15 ของจํานวนเงินทนุของโครงการ  
(ข) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ คา่จดทะเบียนทรัพย์สนิเป็นกองทนุรวม และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
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(2) คา่ใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวนหรือ
ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของคา่ใช้จ่ายนัน้ ได้แก่  
(ก) คา่ใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ คา่ใช้จ่ายด้าน
การตลาด การสง่เสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แตไ่มเ่กินร้อยละ 0.15 ของมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิ
ของกองทนุ  
(ข) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย คา่ใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม  
(ค) คา่จดัทํา จดัพิมพ์และจดัสง่ใบแจ้งผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ บตัร
กองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บตัรกองทนุ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง คา่จดัทําจดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือ
บอกกลา่วรายงานตา่งๆ สาส์นถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(ง) คา่จดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่เอกสารท่ีเก่ียวกบัการแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการ คา่ใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ การ
จดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คา่จดัทํา คา่พิมพ์และจดัสง่หนงัสือชีช้วนและรายงานประจําปีถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(ฉ) คา่แปลเอกสารท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  
(ช) ค่าธรรมเนียมการใช้ดชันีอ้างอิง ตามท่ีจ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเกิดขึน้จากการใช้ข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูต่างๆ 
เพ่ือนํามาใช้ในการคํานวณตวัแปรตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักองทนุ ตามท่ีจา่ยจริง  
(ซ) คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มเติมจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุรวม 
(ฌ) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  
(ญ) คา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสนิไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ  
(ฎ) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สนิอ่ืนแทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้คา่ธรรมเนียมศาล คา่ธรรมเนียม
ทนายความ คา่ใช้จ่ายในด้านนิติกรรม คา่ประเมินราคา คา่จดจํานอง คา่ปลดจํานอง คา่จดัพิมพ์เอกสาร คา่ใช้จ่าย หรือ
คา่ธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีด้้วยเงินสด
ตามตราสารแหง่หนี ้คา่ใช้จ่ายด้านภาษี คา่ทําประกนัภยัดแูล และเก็บรักษาตลอดจน คา่ใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
ดงักลา่ว  
(ฏ) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(ฐ) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่ง ๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่ประกาศในหนงัสือพิมพ์ คา่ไปรษณียา
กรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่พาหนะ คา่ใช้จ่ายในการส่ือสารโต้ตอบโดยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์  
(ฑ) คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ในการชําระบญัชีและเลกิกองทนุ  
(ฒ) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ดของกองทนุรวม  
(ณ) คา่ธรรมเนียมตอ่รายการในการชําระราคา และ/หรือรับมอบ-สง่มอบหลกัทรัพย์ในการลงทนุในตา่งประเทศ (Transaction Fee)  
(ด) คา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการติดตอ่ประสานงานกบับคุคลท่ีเก่ียวข้องในตา่งประเทศ (ถ้ามี) เก่ียวกบัการดําเนินงานตา่งๆ 
ของกองทนุ เช่น คา่โทรศพัท์ทางไกล คา่โทรสารทางไกล คา่เดินทาง คา่ท่ีพกั คา่เบีย้เลีย้ง คา่ประกนัการเดินทาง เป็นต้น ตามท่ีจ่าย
จริง  
(ต) คา่ใช้จ่ายทางด้านภาษีท่ีเกิดจากการลงทนุในตา่งประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศไทย
และตา่งประเทศ (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง  
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(ถ) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการจ่ายผลตอบแทนของตราสาร และ/หรือการทํารายการผ่านระบบ Euroclear, Cedel 
รวมทัง้ระบบอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของกองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง  
(ท) คา่ธรรมเนียมและ/หรือคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการมีบญัชีและการโอนหลกัทรัพย์ของกองทนุของธนาคารทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ เช่น คา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีธนาคารเรียกเก็บ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่สมดุเช็ค เป็น
ต้น ตามท่ีจ่ายจริง  
(ธ) คา่ใช้จ่ายและ/หรือคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ การลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น คา่นายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ คา่ประกนัความเส่ียงอนัเน่ืองจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และ/หรืออตัราดอกเบีย้ เป็นต้น ตามท่ีจ่ายจริง  
(น) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการชําระราคาหลกัทรัพย์ลว่งหน้าของผู้ รับฝากทรัพย์สนิในตา่งประเทศสําหรับกรณีการลงทนุในตา่งประเทศ 
(ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง  
(บ) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการผิดนดัชําระราคา (Failed Trade) (ถ้ามี) ตามท่ีจ่ายจริง  
 

การคิดคา่ใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่
ประเทศไทย  
 

(3) คา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่จะรวมอยูใ่นต้นทนุของคา่ซือ้หลกัทรัพย์เม่ือมีการซือ้หลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมท่ี
เก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากคา่ขายหลกัทรัพย์เม่ือมีการขายหลกัทรัพย์ ได้แก่  
(ก) คา่อากรแสตมป์  
(ข) คา่ธรรมเนียมหรือคา่นายหน้าการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
(ค) คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 

(4) คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการกองทนุซึง่มิได้ระบไุว้ในข้อ 15.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวน
เงินและเวลาท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้จริง ทัง้นี ้การเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของ
กองทนุโดยบริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบสว่นท่ีเกินกวา่อตัราท่ีกําหนดในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายตามข้อ (4) บริษัทจดัการจะเปิดเผย
แยกเป็นรายการอยา่งชดัเจนในหนงัสือชีช้วนฉบบัข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบและในรายงานประจําปี ซึง่บริษัทจดัการ จดัทํา
เม่ือสิน้รอบระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี 
 

• คา่ใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถกูเปิดเผยเป็นยอดรวมของคา่ใช้จ่าย ปรากฎในรายการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทนุ ของกองทนุซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจําปี  
 

ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุจะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี)  
 

อยา่งไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 

15.3. คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ :  
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
- ในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่ท่ีตราไว้  
- ภายหลงัจากระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคาขาย  
 



 

51                                        หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทนุรวม (โครงการ) 
กองทนุเปิดกรุงไทยอา้งอิงเงินเฟ้อ (KTILF) 

 

 

อนึง่ การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ
ให้กบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิด
ประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่ละ
กลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของ
บริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้
รับทราบข้อมลูดงักลา่ว 
 

15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคารับซือ้คืน  
อนึง่ การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุให้กบัผู้ลงทนุแต่ละกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะระบขุ้อความ “บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกบัผู้ลงทนุแต่
ละกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบรายละเอียดลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั โดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังาน
ของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)” ไว้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั เพ่ือให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้รับทราบข้อมลูดงักลา่ว  
 

15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
- กรณีเป็นกองทนุต้นทาง (switching out) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคารับซือ้คืน  
- กรณีเป็นกองทนุปลายทาง (switching in) ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทนุท่ีใช้เพ่ือคํานวณราคาขาย  
 

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

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

15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี่  
 

15.3.7. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
- คา่ธรรมเนียมการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
• กรณีสัง่ซือ้หรือขายหน่วยลงทนุ 
ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บ เม่ือสัง่ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุ
โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ เพ่ือนําเงินดงักลา่วไปชําระเป็นคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการ
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สัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ และ/หรือเพ่ือเป็นค่าดําเนินงาน ตามท่ีกองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ และ/หรือ
เพ่ือดําเนินการจดัการกองทนุตอ่ไป 
• กรณีสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
ไมเ่กินร้อยละ 3.00 ของราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บ เม่ือสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้า
(switching in) หรือสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออก (switching out) โดยคํานวณเข้าไปในราคาขายหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
เพ่ือนําเงินดงักลา่วไปชําระเป็นคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ และ/หรือเพ่ือเป็นค่าดําเนินงาน 
ตามท่ีกองทนุจะถกูเรียกเก็บเม่ือสัง่ซือ้หรือสัง่ขายหลกัทรัพย์ และ/หรือเพ่ือดําเนินการจดัการกองทนุตอ่ไป 
 

- คา่ธรรมเนียมการทํารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด  
 

- คา่ธรรมเนียมการโอนเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ หรือการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด  
 

- ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์
กําหนด  
 

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึง่เป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย เช่น ค่าใช้จ่ายในการโอน
หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งจํานํากบันายทะเบียน คา่แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูในทะเบียน ตามอตัราท่ีนายทะเบียนกําหนด  
 

15.4. วิธีการคํานวณและตดัจ่ายคา่ธรรมเนียม :  
*บริษัทจดัการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมทกุวนัท่ีมีการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุในแตล่ะวนัท่ี
คํานวณนัน้เป็นฐานในการคํานวณคา่ธรรมเนียม โดยคา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนภายใน 5 วนัทําการถดัไปนบัจากวนัสิน้เดือน  
 
** คา่ใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวน หรือ
ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของคา่ใช้จ่ายนัน้  
 
*** คา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่จะรวมอยูใ่นต้นทนุของคา่ซือ้หลกัทรัพย์เม่ือมีการซือ้หลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมท่ี
เก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากคา่ขายหลกัทรัพย์เม่ือมีการขายหลกัทรัพย์  
 
**** บริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคา่ใช้จ่ายนัน้จริง  
 
ทัง้นี ้การตดัคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมบริษัทนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่
ประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
15.5. การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
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15.5.1. กรณีท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของ
กองทนุรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออตัราค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้า
ไมน้่อยกวา่ 60 วนั ตามวิธีการดงัตอ่ไปนีก่้อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว  
(1) ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ  
(2) ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  
 

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

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ 15.5.1 และข้อ 15.5.2 ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนั
เปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย  
 

15.5.3 กรณีท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทนุรวมตามท่ีระบใุนข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และ 15.3 เป็นอย่าง
อ่ืนในอนาคต บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลกัเกณฑ์ท่ีบงัคบัใช้ใหม่โดย
ถือวา่ได้รับมติจาก ผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

15.6. หมายเหต ุ: - 
 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวธีิการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :  
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  
 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ประกาศกําหนด โดยการคํานวณมลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใช้หลกัการ
ตามท่ีประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีหลกัการ
ดงักลา่วไม่ครอบคลมุกรณีใดอนัอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต 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  
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(ข) วนัทําการซือ้ขายหนวยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป  
(ค) วนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีกองทนุรวมกําหนดวนัทําการซือ้
ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัยาวกวา่หนึง่เดือน  
(ง) วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพ่ือการจ่ายเงินปันผล โดยให้ประกาศภายในวนัทําการถดัไป  
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายใน
วนัทําการถดัไป  
 

การประกาศมลูคา่และราคาตาม (2.3) และ (2.4) ให้บริษัทจดัการปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ใช้ตวัเลขทศนิยมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3. และต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
(2) ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทําผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีจดัขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุภายใน 2 วนัทําการ
ถดัไปก็ได้ 
(2) ดําเนินการประกาศทางหนงัสือพิมพ์เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูใน
การตดัสนิใจลงทนุได้  
(3) จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแหง่ท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่ว
ด้วยหรือไมก็่ได้  
 

ทัง้นี ้การประกาศข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะประกาศในช่องทางอ่ืนแทนการประกาศทางหนงัสือพิมพ์ เช่น ประกาศทาง
เวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ หรือช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสม โดยถือว่าได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว และบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
 

มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณนัน้  
 

มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์  
 

ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสทุธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทุนของ
กองทนุรวมเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิด บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(3.1) คํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล  
(3.2) คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับมลูค่า
หน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทนุเพ่ือใช้ในการ
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  
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ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุเปิด  
 
4. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัตามข้อ 2. เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับ
ยกเว้นในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว  
(2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว  
 
16.3. แหลง่ข้อมลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  
บริษัทจดัการจะประกาศทางหนงัสือพิมพ์เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักลา่วภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูใน
การตดัสนิใจลงทนุได้ อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมส่ามารถประกาศทางหนงัสือพิมพ์ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอ่ืนท่ี
เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเวบ็ไซต์ของบริษัท  
 
16.4. หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง :  
1.ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ 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  
 

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึง่ทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องตามวรรคหนึง่มีผลตอ่เน่ืองตอ่การคํานวณราคาหน่วยลงทนุครัง้
ต่อไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการ
พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย  
 

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

ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะจัดให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการ 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  
 

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักลา่ว พร้อมทัง้สําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ี
ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้ เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้แทน  
 

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

หากปรากฏว่าผู้ ซือ้หน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด บริษัท
จดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้และ
จ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้นแต่
การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้าย
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่มีสาเหตดุงักลา่ว  
 

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

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้ 
(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่าเท่ากบัส่วน
ตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคา 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ  
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจํานวนซึ่งมีมูลค่า
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
 

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด 
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้
และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด เว้น
แต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดงักลา่ว  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท 
บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ แต่ถ้าบคุคลดงักล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจ่ายเงินของกองทนุเปิดเพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุตาม (1) (ข) หรือผู้ ซือ้หน่วยลงทนุตาม 2(ก) บริษัทจดัการ
อาจจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทนุเปิดก็ได้  
 

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็น
ต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  
 

17. ช่ือผู้เก่ียวข้อง :  
17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  
ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
 

17.2. ช่ือผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ช่ือ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
 

17.3. ช่ือผู้ประกนั (กรณีกองทนุมีประกนั) : ไมมี่ 
 

17.4. ช่ือของผู้ รับมอบหมายงานด้านการจดัการลงทนุ (Outsource) : ไมมี่ 
 

17.5. ท่ีปรึกษา : ไมมี่ 
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17.6. ผู้สอบบญัชี :  
ช่ือ : นาย พิชยั ดชัณาภิรมย์  
ช่ือ : นาย พจน์ อศัวสนัติชยั   
ช่ือ : นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  
ช่ือ : นาย ธนะวฒิุ พิบลูย์สวสัด์ิ  
ช่ือ : นางสาว สลุลติ อาดสวา่ง 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบญัชี) :  
หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจงัให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมมี่ 
 
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
18.1. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี : วนัท่ี 31 เดือน มกราคม  
 
18.2. วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรก : 31 วนัท่ี มกราคม 2557  
 
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
 
19. การขอมตขิองผู้ถือหน่วยลงทุน และวธีิการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวธีิการจัดการ :  
19.1 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 หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วไมเ่กินร้อยละ 
55 ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ หรือในกรณีท่ีเป็นกองทนุรวมท่ีมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ หาก
ปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือคํานวณเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด มีจํานวนไมเ่กินร้อยละ55 ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิด
นัน้ ให้ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมสง่เอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนบัมติไปยงัผู้ดแูลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
 
 ทัง้นี ้มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้างต้น หมายความวา่ มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ  
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ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย และจะ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ วนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี  
 

19.2 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความเหน็ชอบจากสํานกังาน
ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
 

19.3 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  
 
19.4 บริษัทจดัการอาจจะดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุจดทะเบียนของกองทนุโดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ
แล้ว โดยไมถื่อว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏิบติัให้เป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด  
 

หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักลา่ว ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การขอมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 
129 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  
 
20. ข้อกําหนดอ่ืน ๆ :  
20.1 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ  
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนยัข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอ 
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของกองทนุรวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ดงักล่าว ทัง้นี ้หากมีเหตุจําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลา
ออกไปได้ โดยการคดัเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่าย
เกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการ
จะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  
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20.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (soft commission)  
บริษัทจดัการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทนุจากบคุคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อนัเน่ืองมาจากการใช้บริการของบคุคลดงักลา่ว
ในการจดัการกองทนุได้ แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ  
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับประโยชน์
จากบคุคลดงักลา่ว (churning)  
 
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทนุท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทต้องกระทําด้วยความ
เป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย  
 
บริษัทจดัการไม่สามารถรับ soft commission เพ่ือประโยชน์ของบริษัทได้ เน่ืองจากเป็นข้อห้ามท่ีโดยกฎและโดยวิชาชีพเป็นเร่ืองท่ี
ไม่พึงกระทํา เว้นแต่เป็นการรับผลประโยชน์ท่ีผู้ ให้บริการจดัให้แก่บริษัทจดัการหรือพนกังานของบริษัทจดัการตามเทศกาลท่ีเป็น
ประเพณีนิยมตามแนวทางปฏิบัติ ท่ีบริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท  ซึ่งผู้ ถือหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนีไ้ด้ ท่ี 
www.ktam.co.th "  
 

20.3 การถือหน่วยลงทนุเกินหนึง่ในสาม  
ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่น
ท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทุนรวม และในกรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิด
หน่วยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไม่นบัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วย
ลงทนุชนิดนัน้ เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนัน้มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเตม็จํานวนท่ีถืออยู ่
 
20.4  ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ  
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 
20.5 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 ้ในกรณีท่ีคูส่ญัญาเป็นกองทนุสว่นบคุคลหรือกองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคลหรือกองทนุรวมนัน้จะต้องไม่อยู่ภายใต้
การจดัการของบริษัทจดัการนัน้เอง  
(5) จดัทํารายงานพร้อมระบสุาเหตขุองการกู้ ยืมเงินหรือการทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน และสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุ ภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัทําสญัญากู้ ยืมเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซือ้คืน  
การกู้ ยืมเงินดงักลา่วข้างต้น 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  
 

20.6 ตวัชีว้ดั (Benchmark) ของกองทนุรวมนี ้คือ Barclays Capital Thailand Government inflation-linked Bond Index ท่ีแปลง
กลบัมาเป็นสกลุเงินบาท ณ วนัคํานวณผลตอบแทน เป็นดชันีอ้างอิงในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน 
ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงตัวชีว้ัดเป็นดัชนีอ่ืนใด โดยดัชนีอ้างอิงอ่ืนใดท่ีจะใช้แทนดชันี Barclays Capital 
Thailand Government inflation-linked Bond Index จะมีลกัษณะท่ีเหมาะสมใกล้เคียงกบัอตัราผลตอบแทนของดชันี Barclays 
Capital Thailand Government inflation-linked Bond Index โดยให้ถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
20.7 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอ่ไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนั
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสีย
ภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่
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) ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทนุกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ นอก
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเข้าร่วมผูกพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย 
ผู้ รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนชําระให้กบั
กองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการ
ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงิน
หรือยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ่งอาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ 
และ/หรือดําเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทาง
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป  

เพ่ือมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฎิบติังานของกองทุน เช่น 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้
(1)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี

เก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจําตวัผู้ เสียภาษี
ของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูค่าหน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น)ท่ีมี
อยูใ่นบญัชีทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุนัน้กบับริษัทจดัการ ให้กบัหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของ
กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

(2)  ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมลู เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสจูน์ทราบความเก่ียวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์ม
ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น 
รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนั
การเงิน) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 

(3)  ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุปฏิเสธการดําเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกําหนด 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 เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไม่ขดักบักฎหมายของประเทศ
ไทย 

(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ 
หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 



 

63                                        หนงัสือชีช้วนส่วนขอ้มูลกองทนุรวม (โครงการ) 
กองทนุเปิดกรุงไทยอา้งอิงเงินเฟ้อ (KTILF) 

 

 

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

 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการได้สงวนสทิธิไว้ข้างต้น บริษัท
จดัการ(รวมถึงผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วยลงทนุไป
ยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
21. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทนุรวม ข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุ
รวม และกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมาย
ดงักลา่ว ทัง้นี ้ในกรณีท่ีข้อกําหนดในโครงการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ดงักลา่ว หากบริษัท
จดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่นัน้ ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัให้
เป็นไปตามโครงการแล้ว 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม โดยผู้ดแูล
ผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม ทัง้นี ้การลงนามในข้อผกูพนัของ
ผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้โดยชอบ ให้ถือวา่ผกูพนัผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
การท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้แสดงความประสงค์ในการซือ้หรือลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจดัการกองทนุรวมนี ้
ไมว่า่ในทอดใด ๆ ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับท่ีจะผกูพนัตามข้อกําหนดในโครงการจดัการกองทนุรวมและข้อผกูพนั
ระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุและบริษัทจดัการกองทนุรวม 
 
โครงการจดัการกองทนุรวมท่ีผา่นการอนมุติัจากสํานกังาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญติั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบท้ายข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม ถือเป็นสว่น
หนึง่ของข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวม  


