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รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม 
คาํจาํกัดความ  :   
โครงการ หมายถงึ โครงการจดัการกองทนุเปิดกรุงไทยหุ้นทนุปันผล  
 
กองทนุ หมายถึง กองทนุเปิดกรุงไทยหุ้นทนุปันผล  
 
หน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
หนงัสือชีช้วน หมายถงึ หนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ  
 
บริษัทจดัการ หมายถงึ บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
 
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน หมายถงึ บคุคลท่ีบริษัทจดัการกองทนุรวมมอบหมายให้ทําหน้าท่ีขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
แล้วแตก่รณี ของกองทนุรวม 
 
ธนาคารกรุงไทย หมายถงึ ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ หมายถงึ ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ  
 
นายทะเบียน หมายถงึ นายทะเบียนหน่วยลงทนุ  
 
ผู้สอบบญัชี หมายถงึ ผู้สอบบญัชีของกองทนุ  
 
เสนอขายครัง้แรก หมายถงึ เสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
วนัทําการ หมายถงึ วนัทําการของบริษัทจดัการ ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
เวลาทําการของธนาคารกรุงไทย หมายถงึ เวลาทําการปรกติของธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
เวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทย หมายถงึ เวลาหลงัเวลาทําการปรกติของธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 
วนัทําการขาย หมายถงึ ทกุวนัทําการของบริษัทจดัการซึง่เป็นวนัท่ีสามารถขายหน่วยลงทนุได้โดยสมบรูณ์  
 
วนัทําการรับซือ้คืน หมายถงึ ทกุวนัทําการของบริษัทจดัการ ซึง่เป็นวนัทําการของบริษัทจดัการท่ีสามารถรับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้
โดยสมบรูณ์หากวนัดงักลา่วเป็นวนัหยดุจะเล่ือนเป็นวนัทําการถดัจากวนัดงักลา่ว 
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การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึ่ง (“กองทนุต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุปลายทาง”) โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จะดําเนินการ
นําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามราคารับซือ้คืน จากกองทนุต้นทางซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ไปชําระ
คา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ตามราคาขาย และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ 
 
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดตามทะเบียน
หน่วยลงทนุ เม่ือสิน้วนัท่ีคํานวณนัน้ โดยคํานวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยม
ตามหลกัสากล  
 
มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีปัดทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้  
ราคาขายหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีใช้คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุบวกด้วยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้า
มี) ซึง่เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ หกัด้วยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) ซึง่เป็นราคาท่ีรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์แล้ว  
 
จองซือ้ หมายถงึ จองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
สัง่ซือ้ หมายถงึ สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัจากระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
ผู้จองซือ้ หมายถงึ ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุ  
 
รายได้จากการลงทนุสทุธิ หมายถงึ รายได้จากการลงทนุสทุธิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 42  
 
กําไรสทุธิท่ีเกิดขึน้จริง หมายถงึ กําไรท่ีเกิดขึน้จากเงินลงทนุหกัด้วยขาดทนุท่ีเกิดขึน้จากเงินลงทนุตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 42  
 
หนงัสือรับรองสิทธิ หมายถงึ หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ  
 
กลุม่กิจการ หมายถงึ บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวิชาชีพบญัชีกําหนดเก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินรวม 
 
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หมายถงึ ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุ  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถงึ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
สํานกังาน หมายถงึ สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถงึ พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ 
ประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปัจจบุนัและท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
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ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถงึ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หมายถงึ ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
สถาบนัการเงิน หมายถงึ สถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ด้วยดอกเบีย้เงินให้กู้ ยืมของสถาบนัการเงิน  
 
ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน)  
 

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

1.  ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ช่ือโครงการจดัการ : กองทนุเปิดกรุงไทยหุ้นทนุปันผล 
 
1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  The Krung Thai Dividend Selected  Fund   
 
1.3. ช่ือยอ่ : KTSF  
 
1.4. ประเภทโครงการ : โครงการเปิด  
การระดมทนุ : ผู้ลงทนุในประเทศ  
 
1.5. อายโุครงการ :     ไมกํ่าหนด  
เง่ือนไขอ่ืนๆ : ไมมี่  
 
1.6 ลกัษณะโครงการ :  กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไป  
 
2. จาํนวนเงนิทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :  
2.1. จํานวนเงินทนุของโครงการ : 5,000.00 ล้านบาท  
เง่ือนไข : ไมมี่  
 

2.2. มลูคา่ท่ีตราไว้ตอ่หน่วย : 10.0000 บาท  
 

2.3. จํานวนหน่วยลงทนุ : 500,000,000.00   หน่วย  
 

2.4. ประเภทหน่วยลงทนุ : ระบช่ืุอผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขายครัง้แรก : 10.0000  บาท  
 
2.6. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 10,000.00  บาท  
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2.7. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ครัง้ถดัไป : 1,000.00  บาท  
 

2.8. มลูคา่ขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไมกํ่าหนด  
จํานวนหน่วยลงทนุขัน้ต่ําของการสัง่ขายคืน : ไม่กําหนด 
 
2.9. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีขัน้ต่ํา : ไมกํ่าหนด 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพเิศษ 
การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวธีิอ่ืนที่จะลงทุน : 
3.1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ :  
เพ่ือระดมทนุจากผู้ลงทนุ ทัง้บคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล และนําเงินไปลงทนุในตราสารทนุ เป็นหลกั เพ่ือโอกาสได้รับผลตอบแทนท่ี
ดี 
 
3.2. ชนิดกองทนุรวม : ลงทนุโดยตรง 
ประเภทกองทนุรวม : ทัว่ไป 
การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
ประเภทการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ) : 
 
3.3. นโยบายการลงทนุ : ตราสารแหง่ทนุ 
การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivatives) : ลงทนุ 
เพ่ือ การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (Efficient Portfolio Management) 
การลงทนุในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structured Note) : ไมล่งทนุ 
 
3.4. ลกัษณะพิเศษ : 
ไมมี่ 
 
รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทนุและลกัษณะพิเศษ :  
(1) กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้ นสามัญท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท่ีมีปัจจัยพืน้ฐานดี มีความมั่นคง และให้
ผลตอบแทนท่ีดี โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาเน้นการลงทนุในบริษัทท่ีมีลกัษณะ ดงันี ้

1. บริษัทท่ีมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คง มีกระแสเงินสดท่ีดีสม่ําเสมอ และมีความสามารถในการชําระหนีท่ี้ดี 
2. ผู้บริหารมีประสบการณ์และเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจนัน้ๆ และมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate 

Governance) 
3. ราคาตลาดของหลกัทรัพย์ต่ําเม่ือเทียบกบัปัจจยัพืน้ฐาน 

(2) ในส่วนของการลงทนุในตราสารหนี ้นัน้ บริษัทจดัการจะเน้นลงทนุในตราสารท่ีผู้ออกตราสาร หรือตวัตราสารท่ีได้รับการจดั
อันดับความน่าเช่ือถือใน 4 อันดับแรกจากสถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือท่ีได้รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
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(3) นอกจากนี ้บริษัทจดัการอาจจะลงทนุในตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินสด  ตราสารกึ่งหนี ้
กึง่ทนุ ตลอดจนหลกัทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทัง้นี ้ตามท่ีสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด  
(4)  กองทนุจะลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (Derivative)   
(5)  กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารหนีท่ี้มีลกัษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าแฝง (Structure Note) 
(6) กองทนุจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่ทนุ โดยเฉล่ียรอบปีบญัชีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 65 ของมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ 
เว้นแตใ่นกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ ดงัตอ่ไปนี ้และบริษัทจดัการได้เปิดเผยรายงานการลงทนุในตราสารทนุดงักลา่วตามวิธีการท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
        1. ภาวะตลาดหลกัทรัพย์เกิดความผนัผวนอยา่งรุนแรงจงึทําให้ราคาตราสารทนุลดลงมาก 
        2. ภาวะในตลาดการเงินเกิดความผนัผวนอยา่งรุนแรง 
ในกรณีดงักล่าว บริษัทจัดการอาจไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามสดัส่วนการลงทนุท่ีกําหนดไว้ได้ โดยไม่ถือว่าผิดเง่ือนไขของ
โครงการ 
 
3.5. การลงทนุในตา่งประเทศ : ไมมี่การลงทนุในตา่งประเทศ 
รายละเอียดการลงทนุในตา่งประเทศ : 
 
3.6. ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุ : 
3.6.1 ประเภทของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทนุในประเทศ 

บริษัทจัดการจะลงทนุหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดงัต่อไปนี ้เว้นแต่ในกรณีท่ี
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะ
ของหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  
 
3.6.1.1 ตราสารแหง่ทนุในประเทศ  ได้แก่  ตราสาร หรือสญัญา ท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผู้ออกหรือคู่สญัญาเป็นนิติบคุคล
ท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)  หุ้น 
(2)  หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแห่งทนุ หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบายการ
ลงทนุในตราสารแหง่ทนุ เช่น กองทนุรวมผสม เป็นต้น 
(3)  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้  โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้
(ก) การลงทนุในตราสารดงักลา่วต้องเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management)  
(ข)  บริษัทจดัการต้องดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สนิของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึง่มีสภาพคลอ่งในจํานวนท่ีเพียงพอต่อมลูค่า
การใช้สิทธิตามตราสารดงักลา่ว (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารนัน้  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน
กําหนด 
(4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้น   
(5)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นหลกัทรัพย์ตาม (1)(2)(3) หรือ (4)  ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
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3.6.1.2 ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ  ได้แก่   
(1) ตราสารแหง่หนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝาก  ได้แก่   
(1.1)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน บตัรเงินฝาก หรือหุ้นกู้ ระยะสัน้ ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือ
บริษัทเงินทนุ เป็นผู้ออก 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
ตราสาร ต้องเป็นอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีได้มาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสัน้ (short-term rating) ด้วย  หรือ 
(ข)  อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั อยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  
ทัง้นี ้โดยการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือภายใต้ช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch 
หรือสถาบนัอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดเพิ่มเติม 
 
(2) ตราสารแหง่หนีท้ัว่ไป  ได้แก่ 
(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย  อนัได้แก่   
(ก)  ตัว๋เงินคลงั 
(ข)  พนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ค)  พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้  หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีระทรวงการคลงัหรือกองทนุเพ่ือการ
ฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั หรือผู้ คํา้ประกนั 
(2.2)  ตราสารภาครัฐต่างประเทศ อนัได้แก่ ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ  หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ คํา้
ประกนั ทัง้นี ้ตราสารดงักลา่วต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย 
(2.3)  ตราสารท่ีเปล่ียนมือได้  ซึ่งหมายถึง พนัธบตัร ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ท่ีไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้
อนพุนัธ์ ท่ีสํานกังานอนญุาตให้เสนอขายในลกัษณะทัว่ไปหรือในลกัษณะจํากดั หรือท่ีออกภายใต้ข้อผกูพนัท่ีกําหนดและอนญุาต
โดยกระทรวงการคลงั หรือท่ีนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้เป็นผู้ออก หรือท่ีเป็นหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ซึง่ผู้ออกหลกัทรัพย์ได้
เสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่นัน้ทัง้หมดต่อผู้ ถือหุ้นโดยได้รับชําระราคาเต็มมลูค่าท่ีเสนอขายจากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ตราสารท่ีเปล่ียน
มือได้ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขท้ายข้อ 3.6.1.2 ด้วย   
(2.4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างองิไทยท่ีมีหลกัทรัพย์อ้างอิงเป็นพนัธบตัร หรือหุ้นกู้ ท่ีไมใ่ช่หุ้นกู้
อนพุนัธ์   
(2.5)  ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้เงิน หุ้นกู้   หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นกู้  ท่ีเสนอขายในต่างประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ี
จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  ทัง้นี ้หุ้นกู้ดงักลา่วไม่รวมถงึหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นกู้อนพุนัธ์   
(2.6)  หน่วยลงทนุหรือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุรวมตราสารแหง่หนี ้หรือของกองทนุรวมอ่ืนท่ีมีนโยบาย
การลงทนุเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหง่หนี ้หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีสํานกังานกําหนดหรือให้ความเหน็ชอบ เช่น กองทนุรวม
ตลาดเงิน เป็นต้น 
(2.7)  ธุรกรรมการซือ้โดยมีสญัญาขายคืน  ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
(2.8)  ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์โดยหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืมเป็นตราสารแหง่หนีต้าม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ 
(2.6) ทัง้นี ้บริษัทจดัการต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 



 

กองทนุเปิดกรุงไทยหุ้นทนุปันผล 7 

ในกรณีท่ีตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.2 เป็นตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้เงินท่ีมีการจ่ายผลตอบแทน  ผลตอบแทนนัน้ต้องอยูใ่นรูป
อตัราดอกเบีย้คงท่ีหรืออตัราดอกเบีย้ลอยตวัเท่านัน้ 
 
การรับรอง รับอาวลั สลกัหลงั หรือคํา้ประกนัของบคุคลท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.6.1.2 ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน  
สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัดความรับผิดของผู้ สลักหลัง  หรือคํา้ประกันต้นเงินและ
ดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข   
 
เง่ือนไข : ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ (2.2) และตราสารท่ีเปล่ียนมือได้ตามข้อ (2.3) ต้องมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้
(1)  เป็นตราสารขึน้ทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  
(2)  มีราคาท่ีเหมาะสมตามท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนด หรือมีผู้แสดงตนต่อบคุคลทัว่ไปว่าพร้อมจะเสนอราคาซือ้และรับ
ซือ้ตราสารนัน้ ในราคาดงักลา่ว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยกําหนดอยู่เสมอ 
โดยได้สง่สําเนาราคาแก่สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยตลอดอายขุองตราสารนัน้  และ 
(3)  เป็นตราสารท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้  
(ก)  ในกรณีท่ีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศ ตราสารดงักลา่วต้องเป็นตราสารท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออก
ตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  เว้นแตผู่้ออกตราสารดงักลา่วเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตา่งประเทศ  ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade) เทา่นัน้ 
(ข)  ในกรณีท่ีผู้ออกตราสารเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ  ตราสารนัน้ต้องมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถ
ลงทนุได้ (investment grade)  
(ค)  ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุในตราสารอ่ืนนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครัง้แรก  หากตราสารดงักลา่วไมมี่อนัดบั
ความน่าเช่ือถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment grade)  ตราสารนัน้ต้องมีบริษัท
จดัการไมต่ํ่ากว่าสามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสารดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ 
 
3.6.1.3 ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ  ได้แก่   
(1) หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศซึง่ต้องมีลกัษณะตามเง่ือนไขในท้ายข้อ 3.6.1.2 (1) และ (2) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุ
ในหุ้นกู้แปลงสภาพดงักลา่วในการเสนอขายครัง้แรก  หุ้นกู้แปลงสภาพนัน้ต้องเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได้ (investment grade)  หรือเป็นหุ้นกู้ แปลงสภาพท่ีมีบริษัทจัดการไม่ต่ํากว่าสามรายเป็นผู้ ซือ้ตราสาร
ดงักลา่วเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุภายใต้การจดัการ  
 
ในกรณีท่ีหุ้นกู้แปลงสภาพตามวรรคหนึง่มีการคํา้ประกนั การคํา้ประกนัดงักลา่วต้องเป็นการคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็
จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข 
 
(2)  หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเสนอขายในตา่งประเทศโดยมีผู้ออกเป็นนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย      
 
3.6.1.4 หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
 
3.6.1.5 เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย  
 
3.6.1.6 ใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 3.6.1.1 (3) 
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3.6.1.7 สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทนุ (efficient portfolio management) ตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกองทนุจะเข้าเป็นคู่สญัญาได้ต้องมีสินค้าหรือตวัแปรอย่างใดอย่าง
หนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้
(1) หลกัทรัพย์ 
(2) อตัราดอกเบีย้ 
(3) อตัราแลกเปล่ียนเงิน 
(4) อนัดบัความน่าเช่ือถือหรือเหตกุารณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหนีข้องตราสารแหง่หนีห้รือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือของผู้ออกตรา
สารหรือคู่สญัญาดงักลา่ว 
(5) ทองคํา 
(6) นํา้มนัดิบ 
(7) ดชันีกลุม่สนิค้าโภคภณัฑ์ ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรตาม (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (9) 
(8) ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดชันีตามข้อ (7) 
(9) สนิค้าหรือตวัแปรอ่ืนใดท่ีสํานกังานกําหนด 
ในกรณีท่ีสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าอ้างองิกบัราคาของสนิค้าหรือตวัแปรตามวรรคหนึง่ราคาท่ีอ้างอิงดงักลา่วต้องเป็นราคาปัจจบุนัหรือ
ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเทา่นัน้  ทัง้นี ้ ราคาของสนิค้า ตวัแปรอ่ืนท่ีไมใ่ช่ดชันี หรือสนิค้าหรือตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบของดชันี
ดงักลา่วต้องเป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางและเปิดเผยไว้อยา่งแพร่หลายด้วย 
 

3.6.1.8 ทรัพย์สินอ่ืนท่ีมีลกัษณะทํานองเดียวกนักบั 3.6.1.1 – 3.6.1.7 โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
 

3.7 อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม : 
3.7.1. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในประเทศ  
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี ้ในกรณีท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปล่ียนแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บริษัทจดัการจะลงทนุให้เป็นไปตามประกาศท่ีแก้ไขด้วย  
 

3.7.1.1 บริษัทจดัการจะลงทนุในหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวม โดยไมจํ่ากดัอตัราสว่น 
(1) ตราสารภาครัฐไทย 
(2) ตราสารภาครัฐตา่งประเทศตามข้อ 3.6.1.2 (2.2) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นสองอนัดบัแรก หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมี
สนิค้าเป็นตราสารดงักลา่ว 
   

ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามข้อ (2) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตรา
สารนัน้ในแต่ละรุ่น เว้นแต่เป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ล่วงหน้าซึ่งระบุเวลาแน่นอน (auto 
redemption) 
 
3.7.1.2 บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ตราสารภาครัฐตา่งประเทศท่ีนอกเหนือจากข้อ 3.7.1.1 (2) หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าท่ีมี
สินค้าเป็นตราสารดงักล่าว  เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญา
รายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 35 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
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การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินทกุประเภทท่ีผู้ออกหรือผู้ เป็นคู่สญัญารายดงักล่าว
เป็นผู้ ออก ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวัล ผู้ สลักหลัง ผู้ คํา้ประกัน หรือคู่สัญญา ซึ่งกองทุนได้ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเหล่านัน้ รวมใน
อตัราสว่นการลงทนุดงักลา่วด้วย   
ในกรณีของกองทนุรวมเปิด มลูค่าของตราสารภาครัฐต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าตราสารนัน้ในแต่
ละรุ่น  เว้นแตเ่ป็นกองทนุรวมเปิดท่ีมีการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ลว่งหน้าซึง่ระบเุวลาแน่นอน (auto redemption) 

3.7.1.3 บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ในอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้ ซึง่ธนาคารท่ี
มีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทนุเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือ
คู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทนุรายนัน้ไม่เกินร้อย
ละ 20 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
(1)  ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศ 
(2)  ตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุ 
(3)  เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทย 
(4) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้า ตามข้อ 3.6.1.7 

 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง ให้นบัมลูค่าของทรัพย์สินท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ดงัต่อไปนี ้ซึ่งธนาคารหรือบริษัทเงินทนุราย
เดียวกนัเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารวมในอตัราสว่นดงักลา่ว 
(1) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.4 (1) (2) หรือ (5) 
(2) ทรัพย์สนิตามข้อ 3.7.1.5 (1) 
 

ในกรณีท่ีกองทนุมีเงินฝากในนิติบคุคลตามวรรคหนึ่ง โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการดําเนินงานของกองทนุ มิให้นบัมลูค่าของเงินฝาก
ดงักลา่วรวมในอตัราสว่นตามวรรคหนึง่ 
 

3.7.1.4 บริษัทจดัการจะลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงัต่อไปนี ้ท่ีบุคคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกัน หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับ
อาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญารายนัน้ ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
(1) ตราสารแหง่ทนุในประเทศ ท่ีบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้ออกหรือคูส่ญัญา ทัง้นี ้ไมร่วมถึงตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่
ระหวา่งดําเนินการให้เหตแุหง่การเพิกถอนหมดไป 
(2) หุ้นท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์สัง่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ออกหุ้นดงักล่าว
อยูร่ะหวา่งการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายยอ่ยตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหุ้นสามญัหรือหุ้น
บริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
(3) ตราสารแหง่หนีใ้นประเทศตามข้อ 3.6.1.2 หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุตามข้อ 3.6.1.3  ทัง้นี ้เฉพาะท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่ใน
อนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (investment  grade)    
(4) หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
(5) ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ท่ีอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ ออกตราสารอยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได้ (investment 
grade)    
(6) สญัญาซือ้ขายลว่งหน้าตามข้อ 3.6.1.7 ท่ีคูส่ญัญามีอนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกตราสารอยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ 
(investment grade)     
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ตราสารแหง่ทนุตาม (1) และตราสารแหง่หนีต้าม (3) มิให้หมายความรวมถึงหน่วยลงทนุของกองทนุรวมท่ีถกูจดัให้เป็นตราสารแห่ง
ทนุตามข้อ 3.6.1.1 (2) หรือตราสารแหง่หนีต้ามข้อ 3.6.1.2 (2.6) 
 

การคํานวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ่ง  ให้นบัทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งและทรัพย์สินตามข้อ 3.7.1.5 (1) ท่ีบคุคลดงักล่าวเป็นผู้ออก ผู้
สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคูส่ญัญา ซึง่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้รวมในอตัราสว่นดงักลา่วด้วย  
 

3.7.1.5 บริษัทจดัการอาจจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 และข้อ 3.7.1.4  
เพ่ือเป็นทรัพย์สนิของกองทนุรวมตามอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
(1)  การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วซึง่บคุคลใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญา 
ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้ประกนั หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
(2)  การลงทนุในหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทกุบคุคลท่ีเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกนั หรือคูส่ญัญาแล้ว ต้องมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 

3.7.1.6 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินท่ีบริษัทในกลุ่มกิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย ผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั ผู้ คํา้
ประกนั หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้ของกลุ่มกิจการนัน้ไม่เกินอตัราอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดงัตอ่ไปนี ้แล้วแตอ่ตัราใดจะสงูกวา่ 
(1) ร้อยละ 30 ของมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุ 
(2) อตัราท่ีคํานวณได้จากนํา้หนักของกลุ่มกิจการดงักล่าวในตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้รวมกบัร้อยละสิบของมลูค่า
ทรัพย์สินสทุธิของกองทุนนัน้ ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัดงักล่าวต้องเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนี ท่ีมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกบันโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
 

3.7.1.7 การลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิท่ีบริษัทในกลุม่กิจการใดเป็นผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญา เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุ หาก
ทรัพย์สินดงักล่าวเป็นองค์ประกอบท่ีใช้ในการคํานวณตวัชีว้ดั (benchmark) ของกองทนุนัน้ บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สินดงักล่าวโดยมีมลูค่ารวมกนัทัง้สิน้เม่ือคํานวณเฉพาะผู้ออก ผู้สัง่จ่าย หรือคู่สญัญารายนัน้ ไม่เกินผลรวมของนํา้หนกัของ
ทรัพย์สินดังกล่าวในตัวชีว้ัดและร้อยละสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทัง้นี ้แทนอัตราส่วนท่ีกําหนดในข้อ 3.7.1.2 ข้อ 
3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 หรือข้อ 3.7.1.5 แล้วแตก่รณีก็ได้ 
 

3.7.1.8 ในกรณีของกองทนุรวม ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน 
ท่ีธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทนุ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั 
สถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ หรือธนาคารต่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือคู่สญัญา เป็นจํานวนท่ีมีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่
เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุรวม ในรอบระยะเวลาบญัชีหรือในรอบอายกุองทนุรวมสําหรับกองทนุรวมท่ีมี
อายุน้อยกว่า 1 ปีแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้ไม่ว่ากรณีใด มิให้คํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนเข้าใน
อตัราสว่นดงักลา่ว 
 

อตัราสว่นตามวรรคหนึ่งมิให้นํามาใช้บงัคบักบักองทนุรวมท่ีมีการกําหนดอายโุครงการตัง้แต่หนึ่งปีขึน้ไป  ทัง้นี ้เฉพาะในระยะเวลา
หกเดือนก่อนวนัครบกําหนดอายขุองโครงการจดัการกองทนุรวม  
 

ในกรณีท่ีเงินฝากตราสารแห่งหนีท่ี้มีลกัษณะคล้ายเงินฝากท่ีกองทนุรวมลงทนุในหรือมีไว้เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้
บริษัทจดัการกองทนุรวมลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดงักล่าวให้มีมลูค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของ
กองทนุรวมภายในสามสิบวนันบัแต่วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ ทัง้นี ้ให้คํานวณอตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่ว
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โดยเฉล่ียตัง้แตว่นัแรกของรอบระยะเวลาบญัชีนัน้จนถงึวนัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เป็นไปตามอตัราสว่นดงักลา่ว 
เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมได้ปฏิบติัตามวรรคสามแล้ว ให้บริษัทรายงานให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมทราบภายในวนัทํา
การถัดจากวันท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่ารวมโดยเฉล่ียไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  เพ่ือให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์ของกองทนุรวม ตรวจสอบการปฏิบติัดงักลา่ว  ทัง้นี ้บริษัทต้องดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวมแจ้งให้
สํานกังานทราบภายในห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับรายงานจากบริษัทด้วย   
 

หากบริษัทจดัการกองทนุรวมไมส่ามารถปฏิบติัตามวรรคสามได้ สํานกังานอาจสัง่ให้บริษัทเลกิกองทนุรวมนัน้ 
 

3.7.1.9 ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นและสมควร เพ่ือคุ้ มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนอันเน่ืองมาจากปัญหาความผันผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทนุในวงกว้างในรอบระยะเวลาบญัชีใด  บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจขอผ่อนผนัต่อสํานกังาน
เพ่ือไมต้่องนําการลงทนุในหรือมีไว้ซึง่เงินฝาก บตัรเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน ในช่วงเวลาท่ีเกิดความผนัผวนดงักลา่ว
มารวมคํานวณอตัราสว่นการลงทนุตามข้อ 3.7.1.8 ได้สําหรับรอบปีบญัชีนัน้ 
 

3.7.1.10 บริษัทจดัการอาจจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นทรัพย์สินของกองทนุได้ โดยมี
มลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 15 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ   
 

3.7.1.11 บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจจะลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุเพ่ือเป็นทรัพย์สิน
ของกองทนุรวมได้ ไมเ่กินอตัราสว่นดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการอ่ืนเป็น
ผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ 
ทัง้นี ้การลงทนุดงักลา่วไมร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
(2)  ลงทนุหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หน่วยลงทนุของทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการอ่ืนเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดําเนินการ ไม่เกินร้อยละ 20 ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของแต่ละกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการ ทัง้นี ้การ
ลงทนุดงักลา่วไมร่วมถงึหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
 

3.7.1.12 บริษัทจดัการอาจลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) เพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุได้  โดยไมเ่กินมลูคา่ความเส่ียงทัง้หมดท่ีกองทนุมีอยู ่  
 

3.7.1.13 บริษัทจัดการอาจเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีกระทํานอกศูนย์ซือ้ขายสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าโดยมี
วตัถปุระสงค์นอกเหนือจากเพ่ือการลดความเส่ียง โดยมีมลูคา่รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ                         
 

3.7.1.14 ในกรณีท่ีกองทนุเข้าเป็นคู่สญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าโดยมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการลดความเส่ียง (hedging) ให้
บริษัทจดัการดําเนินการให้มีการกนัหรือแยกทรัพย์สินของกองทนุท่ีมีคณุภาพซึ่งมีสภาพคล่องในจํานวนท่ีเพียงพอต่อมลูค่าสทุธิท่ี
กองทนุอาจมีภาระต้องชําระหนีห้รือชําระค่าสินค้าเม่ือสิน้สดุสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (fully covered) ไว้ตลอดเวลาท่ีได้ลงทนุหรือมี
ไว้ซึง่สญัญานัน้ ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังานกําหนด 
 

3.7.1.15 บริษัทจดัการอาจทําธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ของกองทนุได้ โดยมีมลูค่าธุรกรรมรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ  ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าธุรกรรมดงักล่าว ให้บริษัทจดัการคํานวณโดยใช้มลูค่าหลกัทรัพย์ท่ีให้ยืม 
รวมผลประโยชน์ท่ีพงึได้รับจนถงึวนัท่ีคํานวณมลูคา่ธุรกรรมดงักลา่ว 
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ในกรณีท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ในขณะท่ีกองทนุเข้าทําธุรกรรม มีมลูค่าไม่เกินอตัราส่วนท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง หากต่อมา
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยมิได้เกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม  บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่
ธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 

ให้บริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมูลค่าเกินอตัราส่วนการลงทุนท่ีกําหนดพร้อมสาเหตุ  และส่งรายงาน
ดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบภายในสามวนัทําการนับแต่วนัท่ีธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์นัน้มีมลูค่าเกิน
อตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานสามารถตรวจสอบได้   
 
3.7.1.16 บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราส่วนการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ ใบสําคญัแสดงสิทธิอนพุนัธ์ หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมพนัธบตัรเอเซีย หรือธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ ตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1)  ในกรณีของใบแสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย ให้นบัมลูค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วท่ีกําหนดใน
ประกาศนี ้โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัมลูค่าของใบ
แสดงสทิธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยรวมในอตัราสว่นท่ีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สญัญาท่ีกําหนดตาม
ข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 ก็ได้ 
 มูลค่าของหลักทรัพย์อ้างอิงท่ีนํามาคํานวณรวมในอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งให้มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทยท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ 
 

(2)  ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น หรือใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้ นเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได้ ให้บริษัทจัดการคํานวณ
อตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
              (ก)  นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้ รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 
              (ข)  นบัมลูค่าของหุ้นท่ีรองรับรวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุลงทนุในหุ้นท่ีรองรับ
นัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูค่าของหุ้นท่ีรองรับให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหุ้นนัน้ซึ่งคูณกับค่าเดลต้าของใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบ
แสดงสทิธิดงักลา่ว แล้วแตก่รณี   
 

(3)  ในกรณีของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  นบัมลูคา่ท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่วมีหน้าท่ีต้องชําระตามตราสารนัน้รวมในอตัราสว่นท่ีผู้ออกตราสารดงักลา่ว 
(ข)  นับมูลค่าของหลกัทรัพย์อ้างอิงรวมในอตัราส่วนท่ีผู้ออกหลกัทรัพย์อ้างอิง โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในหลกัทรัพย์
อ้างอิงนัน้โดยตรง ทัง้นี ้มลูคา่ของหลกัทรัพย์อ้างอิงดงักลา่วให้ใช้มลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรัพย์อ้างอิงนัน้ซึง่คณูกบัค่าเดลต้า
ของใบสําคญัแสดงสทิธิอนพุนัธ์ แล้วแตก่รณี   
 

(4)  ในกรณีของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมพนัธบตัรเอเชีย บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราส่วนการลงทนุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  นบัมลูคา่ของหน่วยลงทนุของกองทนุรวมพนัธบตัรเอเชียท่ีกองทนุได้ลงทนุในหรือมีไว้ซึง่หน่วยลงทนุดงักลา่ว หรือ 
(ข)  นบัมลูคา่ของทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมพนัธบตัรเอเชียดงักลา่วลงทนุหรือมีไว้ รวมในอตัราสว่นสําหรับทรัพย์สินท่ีกําหนดไว้
ในโครงการนี ้โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนินัน้โดยตรง   
 

(5)  ในกรณีของธุรกรรมการให้ยืมหลกัทรัพย์ บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นการลงทนุใน หรือมีไว้ซึง่การให้ยืมหลกัทรัพย์โดยให้
นบัมลูค่าทรัพย์สินท่ีให้ยืมรวมในอตัราส่วนสําหรับหลกัทรัพย์ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 3.7.1.2  ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 
โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุยงัคงมีไว้ซึ่งหลกัทรัพย์นัน้อยู่ ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจไม่นบัรวมในอตัราส่วนท่ีคํานวณตามคู่สญัญาท่ี
กําหนดตามข้อ 3.7.1.2  ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และ ข้อ 3.7.1.5 ก็ได้ 
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3.7.1.17 การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุตาม ข้อ 3.7.1.2 ข้อ 
3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5(1) ให้นับมูลค่าท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องชําระตามสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า รวม
คํานวณในอตัราสว่นของบคุคลท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สญัญานัน้ในศนูย์ซือ้ขายสญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า บริษัทจดัการไมต้่องคํานวณมลูคา่และอตัราสว่นตามท่ีกําหนดในข้อดงักลา่ว 
ทัง้นี ้การคํานวณมลูค่าการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าเพ่ือการคํานวณอตัราส่วนการลงทุนตามข้อ 3.7.1.13 ให้ใช้
มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า (notional amount) เป็นมลูคา่ท่ีใช้ในการคํานวณ 
 

3.7.1.18 นอกจากการคํานวณตามข้อ 3.7.1.17 แล้ว ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราสว่นการลงทนุดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีท่ีการเข้าเป็นคูส่ญัญาในสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นผลหรืออาจเป็นผลให้กองทนุมีความเส่ียงต่อเครดิตของผู้ออกสินค้า  
หรือผู้ ท่ีต้องชําระหนีต้ามข้อผกูพนัของสินค้า ท่ีสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าอ้างอิง ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนการลงทนุสําหรับ
สนิค้าดงักลา่วท่ีกําหนดไว้ในประกาศ สน.24/2552 โดยถือเสมือนหนึง่วา่กองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่สนิค้านัน้โดยตรง ทัง้นี ้ให้บริษัท
จดัการใช้มลูคา่ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าเป็นมลูคา่ท่ีใช้ในการคํานวณ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นสญัญาออปชนั ให้นบัมลูค่า
ตามขนาดของสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าคณูกบัคา่เดลต้าของสญัญาออปชนัแทน 
(2) ในกรณีท่ีกองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึ่งสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าท่ีอ้างอิงกบัดชันีดงัต่อไปนี ้ให้บริษัทจดัการคํานวณอตัราส่วนสําหรับ
องค์ประกอบดงักลา่วท่ีกําหนดไว้ในประกาศ สน.24/2552 โดยถือเสมือนหนึ่งว่ากองทนุได้ลงทนุหรือมีไว้ซึง่องค์ประกอบนัน้โดยตรง 
เว้นแตใ่นกรณีท่ีองค์ประกอบดงักลา่วเป็นหรือเก่ียวข้องกบัทองคําหรือนํา้มนัดิบ 
(ก) ดชันีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสนิค้าหรือตวัแปรท่ีกองทนุสามารถลงทนุหรือมีไว้ได้ตามประกาศ สน.24/2552 ข้อ 37(2) (ข) 
(ข) ดชันีท่ีไมเ่ข้าลกัษณะเป็นดชันีท่ีมีการกระจายนํา้หนกัอยา่งเพียงพอตามประกาศ สน.24/2552 ข้อ 37/1 
(ค) ดชันีท่ีมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นตราสารหนีท่ี้มีอนัดบัความน่าเช่ือถือต่ํากว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทนุได้ (high yield bond 
index) 
 

3.7.1.19 ในการคํานวณอัตราส่วนตามข้อ 3.7.1.2 ข้อ 3.7.1.3 ข้อ 3.7.1.4 และข้อ 3.7.1.5(1) ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้รวมทัง้เง่ือนไขตามข้อ 3.7.1.20 ด้วย     
(1)  ในกรณีท่ีทรัพย์สนิดงักลา่วมีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั บริษัทจดัการจะคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ออกทรัพย์สิน
หรือผู้ ท่ีเป็นคูส่ญัญาดงักลา่ว  หรือคํานวณอตัราสว่นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั แล้วแตก่รณี ก็ได้  
(2)  ในกรณีท่ีทรัพย์สินมีบคุคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนั  บริษัทจดัการจะเลือกคํานวณ
อตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัรายใดรายหนึง่ก็ได้ 
 

3.7.1.20 การคํานวณอตัราสว่นท่ีผู้ รับรอง ผู้ รับอาวลั ผู้สลกัหลงั หรือผู้ คํา้ประกนัตามข้อ 3.7.1.19 จะทําได้ต่อเม่ือบคุคลดงักลา่วได้
ทําการรับรองตลอดไป รับอาวลัทัง้จํานวน สลกัหลงัโอนประเภทมีสิทธิไล่เบีย้โดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากดัความรับผิดของผู้
สลกัหลงั  หรือคํา้ประกนัต้นเงินและดอกเบีย้เตม็จํานวนแบบไมมี่เง่ือนไข    
 

3.7.1.21 ในกรณีท่ีกองทนุมีสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทใดตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีกองทนุถืออยู่ (right issue)  หากการใช้
สทิธินัน้จะเป็นเหตใุห้กองทนุลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทดงักลา่วมีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้นนี ้  บริษัทจดัการ
อาจซือ้หุ้ นเพิ่มทุนนัน้โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามอัตราส่วนท่ีเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว  ทัง้นี  ้เฉพาะภายในช่วง
ระยะเวลาสามสบิวนันบัแตว่นัแรกท่ีผู้ ถือหุ้นหมดสทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนัน้   
 

3.7.1.22 ในกรณีท่ีตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุ ในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น หากตอ่มาตราสารแห่งทนุ ตราสารแห่งหนี ้หรือตราสารกึ่งหนีก้ึ่งทนุนัน้ มีมลูค่า
เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยเหตดุงัต่อไปนี ้ให้บริษัทดําเนินการแก้ไขอตัราสว่นให้เป็นไปตามท่ีกําหนดภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีมีการ
ประกาศให้ทราบถงึเหตดุงักลา่ว  เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับผอ่นผนัจากสํานกังาน  
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(1) ตราสารแห่งทนุ นัน้ นัน้ในเวลาต่อมาเป็นตราสารแห่งทนุของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยู่ระหว่างแก้ไขการดําเนินการให้เหตแุห่งการ
เพิกถอนหมดไป  หรือถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน   
(2) ตราสารแหง่หนีห้รือตราสารกึง่หนีก้ึง่ทนุถกูปรับลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ    
 

3.7.1.23 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น 
หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วจากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืน บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึง่ทรัพย์สินดงักลา่วต่อไปก็
ได้    
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อตัราส่วนการลงทนุหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ีทรัพย์สินนัน้มี
มลูค่าเกินอตัราส่วนการลงทนุท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและส่งรายงานดงักล่าวให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายใน
สามวนัทําการนบัแตว่นัท่ีทรัพย์สนินัน้มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักลา่วไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้
สํานกังานสามารถตรวจสอบได้   
 

3.7.1.24 ในกรณีท่ีการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สินอ่ืนเป็นผลให้กองทนุรวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีบริษัทใดเป็นผู้ออก เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุรวม เม่ือรวมกนัทกุกองทนุรวมท่ีบริษัทจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการเกินกวา่ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทนัน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศท่ี สน. 24/25452 เร่ือง การลงทนุและการมีไว้เพ่ือเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุ ลงวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2552 ดงันีคื้อ   
(1)  ปฏิบติัให้เป็นไปตามประกาศท่ีกําหนดให้บริษัทจดัการสามารถรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนได้ 
(2) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจํานวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทนุดงักล่าว เว้นแต่กรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นและสมควรโดยได้รับการ
ผอ่นผนัจากสํานกังาน  และ 
(3) กรณีท่ีเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดงักล่าว เป็นผลให้กองทนุได้มาหรือเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท
นัน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้  บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้รับการยกเว้นการทําคําเสนอซือ้โดยการลดสดัสว่น
การถือหุ้นหรือลดการมีอํานาจควบคมุ หรือย่ืนคําขอผ่อนผนัการทําคําเสนอซือ้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ  ทัง้นี ้การลดสดัส่วนการถือหุ้น
ดังกล่าว  ให้บริษัทจัดการลดสัดส่วนตามสัดส่วนของหุ้ นของบริษัทจดทะเบียนท่ีแต่ละกองทุนได้มาจากการรับชําระหนีด้้วย
ทรัพย์สนิอ่ืน 
 

3.7.1.25 ในกรณีท่ีทรัพย์สนิในขณะท่ีลงทนุหรือในขณะท่ีได้มาเป็นทรัพย์สนิของกองทนุ มีมลูคา่ไมเ่กินอตัราสว่นท่ีกําหนดในข้างต้น  
หากตอ่มามีมลูคา่เกินอตัราสว่นดงักลา่วโดยไมเ่ข้าลกัษณะตามข้อ 3.7.1.8  ข้อ 3.7.1.15  ข้อ 3.7.1.21  ข้อ 3.7.1.22  ข้อ 3.7.1.23  
และ ข้อ 3.7.1.24  และการเกินอตัราส่วนดงักล่าวมิได้เกิดจากการลงทนุหรือได้ทรัพย์สินมาเพิ่มเติม  บริษัทจดัการจะยงัคงมีไว้ซึ่ง
ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปก็ได้   
 

ให้บริษัทจดัการจดัทํารายงานโดยระบช่ืุอ จํานวน อตัราสว่นการลงทนุหรือมีไว้ซึง่ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง และวนัท่ีทรัพย์สินนัน้
มีมลูคา่เกินอตัราสว่นท่ีกําหนดพร้อมสาเหต ุและสง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุรวม ทราบภายในสามวนั
ทําการนบัแต่วนัท่ีทรัพย์สินนัน้มีมลูค่าเกินอตัราส่วนท่ีกําหนด พร้อมทัง้จดัทําสําเนารายงานดงักล่าวไว้ท่ีบริษัทจดัการเพ่ือให้
สํานกังานสามารถตรวจสอบได้ 
 
3.7.1.26 ข้อจํากดัการลงทนุข้างต้นจะไม่นํามาบงัคบัใช้ในกรณีท่ีปรากฏเหตตุามหวัข้อ “การเลิกโครงการจดัการกองทนุรวม” และ
บริษัทจดัการต้องดําเนินการเพ่ือเลกิกองทนุตามหวัข้อ “การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือเลกิกองทนุรวม” 
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รายละเอียดกรณี Specific : 
1. Total non-investment grade : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15.00 
2. Non-investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 5.00 
3. Investment grade company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 15.00 
4. Financial institution company limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20.00 
5. Individual fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 10.00 
6. Total fund limit : ลงทนุไมเ่กินร้อยละ 20.00 
 

3.7.2. อตัราสว่นการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืนในตา่งประเทศ : 
 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : จ่าย  
หลกัเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :  
โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่เกินปีละ 12 ครัง้ โดยในการจ่ายแต่ละครัง้จะจ่ายจากผลตอบแทนท่ี
เกิดขึน้จากการดําเนินงานประจํางวดท่ีจะจ่าย ซึง่แบ่งได้เป็น 2 สว่น คือ ส่วนท่ีหนึ่ง รายได้จากการลงทนุสทุธิ และสว่นท่ีสองกําไร
สทุธิจากการลงทนุท่ีเกิดขึน้จริง (Net Realized Gain) ในอตัราไม่เกินร้อยละ 90 ของทัง้สองสว่นรวมกนั แต่ทัง้นี ้บริษัทจดัการอาจ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกําไรสะสมในงวดก่อน ๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณางดจ่ายเงินปันผล 
หรือจ่ายเงินปันผลเป็นอยา่งอ่ืน หากบริษัทจดัการเหน็วา่  
1. เงินปันผลตอ่หน่วยท่ีจะจ่ายในงวดนัน้มีมลูคา่ต่ําเกินไปไมเ่หมาะสมกบัคา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึน้  
2. ผลจากการจ่ายเงินปันผลในงวดใดทําให้มีผลกระทบกบัมลูคา่หน่วยลงทนุหลงัการจ่ายเงินปันผลงวดนัน้อยา่งไมเ่หมาะสม  
3. กระแสเงินสดท่ีจะจ่ายเงินปันผลในงวดนัน้ไมเ่พียงพอ 
4. การจ่ายเงินปันผลในงวดปีใดๆ ทําให้มีขาดทนุสะสมเพิ่มขึน้ 
 

5. การรับชาํระหนีเ้พ่ือกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิอ่ืน :  
หากมีการผิดนดัชําระหนีห้รือมีพฤติการณ์วา่ผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมจะไมส่ามารถชําระ
หนีไ้ด้ บริษัทจดัการจะรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนทัง้ท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพ่ือกองทนุรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัการกองทนุรวมในกรณีท่ีผู้ออกตราสารแหง่หนีห้รือลกูหนีต้ามสทิธิ
เรียกร้องผิดนดัชําระหนี ้ดงันี ้ 
5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.1.1 เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์ ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการได้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องเป็นศนูย์เป็นผู้ มีสทิธิในเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จาก
การรับชําระหนี ้ 
 

5.1.2 เม่ือได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะไม่นําทรัพย์สินดงักลา่วและเงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับ
ชําระหนี ้มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระหนีใ้นโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั เว้นแต่กรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีต้กลงรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วแทนเงิน 
  

ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไมส่ามารถจําหน่ายทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
นัน้ได้ และในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือผลประโยชน์ท่ีได้จากการ
บริหารทรัพย์สนินัน้  
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5.1.3 เม่ือมีเงินได้สทุธิจากทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้สทุธิจาก
ทรัพย์สนิท่ีได้จากการรับชําระหนีคื้นให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสิทธิในเงินได้สทุธินัน้ภายใน 45 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีมีเงินได้
สทุธิ และจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดั
จากวนัท่ีบริษัทจดัการได้เฉล่ียเงินคืน เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอ่นผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอ่ืน  
 

5.1.4 เม่ือมีการบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องเป็นศนูย์แล้ว ตอ่มาปรากฎวา่กองทนุรวมได้รับชําระหนีต้ามตราสาร
แหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่วเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในข้อ 5.1.3 โดยอนโุลม  
 

5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไมไ่ด้บนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รือสิทธิเรียกร้องของกองทนุรวมเป็นศนูย์  
5.2.1 ก่อนการรับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัในแตล่ะครัง้ บริษัทจดัการจะต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วย
ลงทนุโดยมติเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือ
ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ โดยผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเหน็พร้อมเหตผุลวา่ในขณะนัน้การ
รับชําระหนีด้้วยทรัพย์สนิดงักลา่วเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุมากกวา่การถือหรือมีไว้ซึง่ตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องนัน้  
 

ในการขอความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือผู้ดแูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึง่ บริษัทจดัการจะระบรุายละเอียดเก่ียวกบั
ทรัพย์สนิท่ีกองทนุรวมจะได้จากการรับชําระหนี ้มลูคา่ของทรัพย์สนิ ประมาณการคา่ใช้จ่าย พร้อมเหตผุลและความจําเป็นในการรับ
ชําระหนี ้ 
 

5.2.2 เม่ือได้รับทรัพย์สนิมาจากการรับชําระหนี ้บริษัทจดัการจะนําทรัพย์สนิดงักลา่วมารวมคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ
รวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนัน้เพ่ือใช้ในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสามาคม
บริษัทจดัการลงทนุกําหนดโดยได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบัทรัพย์สนิดงักลา่วดงันี ้ 
(1) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีกองทนุรวมสามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการอาจมีไว้ซึง่ทรัพย์สนิดงักลา่วตอ่ไปเพ่ือเป็น
ทรัพย์สนิของกองทนุรวมก็ได้  
(2) กรณีเป็นทรัพย์สนิประเภทท่ีกองทนุรวมไม่สามารถลงทนุในหรือมีไว้ได้ บริษัทจดัการจะจําหน่ายทรัพย์สินดงักลา่วในโอกาสแรก
ท่ีสามารถกระทําได้โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยงัไม่สามารถจําหน่าย
ทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิดงักลา่ว  
 

ในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรัพย์สนิของกองทนุรวม 
 

5.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ ออกตราสารแห่งหนี  ้หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนีห้รือลกูหนี ้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนีไ้ด้ เป็นผู้ มีสิทธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีได้จากการชําระหนีก็้ได้ ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักล่าว 
บริษัทจดัการจะไมนํ่าตราสารแหง่หนีห้รือสทิธิเรียกร้องดงักลา่ว มารวมในการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ 
 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครัง้ตามข้อ 5.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตผุลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สทุธิจากทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระ
หนีไ้ม่คุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจนําเงินได้สทุธิดงักล่าวไปรวมจ่ายในโอกาส
แรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะคุ้มกบัภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทัง้นี ้หากได้มีการจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได้จากการรับชําระ
หนีจ้นครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินัน้ไม่คุ้ มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิ
ดงักลา่วมารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมก็ได้ 
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6. ช่ือ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เงื่อนไขการเปล่ียนผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เกบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม :  
6.1. ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
ช่ือ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ 0-2544-3935 โทรสาร 0-2937-783-4 
 
6.2. เง่ือนไขการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึง่ หรือทัง้หมดดงัตอ่ไปนี ้ทัง้นี ้โดยได้รับความเหน็ชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
6.2.1 เม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มีความประสงค์จะบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์โดย
บอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่น้อยกวา่ 90 วนั  
 
6.2.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้ดแูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตกลงไว้ ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 30 วนั  
 
6.2.3 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอ่ืนใดอนัจะ
มีผลให้บริษัทจดัการและผู้ดแูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแก้ไขเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกบัประกาศ คําสัง่ ระเบียบ และ
ข้อบงัคับดังกล่าว ทัง้นี ้เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็นการเพ่ิมภาระหน้าท่ีแก่ผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแล
ผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผู้ดแูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้โดยบอก
กลา่วให้บริษัทจดัการทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน้่อยกวา่  90 วนั 
  
6.2.4 ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมติโดยเสียงข้างมากซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดตามทะเบียนหน่วยลงทนุของกองทนุเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ดแูลผลประโยชน์  
 
6.2.5 ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ขาดคณุสมบติัข้อหนึ่งข้อใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คณุสมบติัของผู้ดแูลผลประโยชน์ของ
กองทนุรวม บริษัทจดัการจะดําเนินการให้ผู้ดแูลผลประโยชน์จดัการแก้ไขให้ถกูต้องภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัท
จดัการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจดัการจะแจ้งการแก้ไขดงักล่าว
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีแก้ไขเสร็จสิน้ ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์มิได้
ทําการแก้ไขให้ถกูต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะดําเนินการขออนญุาตเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ต่อ
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เม่ือได้รับอนญุาตจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้วบริษัทจดัการจะแต่งตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์รายใหม่แทนผู้ดแูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั ทัง้นีเ้ว้นแต่
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอยา่งอ่ืน  
 
6.2.6 ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์นําข้อมลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทนุ หรือข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียวข้องไปเปิดเผย หรือใช้ในทางท่ี
ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทนุ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดแูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการสามารถบอกเลิก
สญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน้่อยกวา่ 15 วนั  
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6.2.7 เม่ือมีผู้ใดเสนอหรือย่ืนคําร้องตอ่ศาลหรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องในสว่นท่ีเก่ียวกบัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุ (ก) 
เพ่ือเลกิกิจการหรือเพ่ือการอ่ืนใดท่ีคล้ายคลงึกนั หรือ (ข) เพ่ือฟืน้ฟกิูจการ ประนอมหนี ้หรือผอ่นผนัการชําระหนี ้จดัการทรัพย์สนิ 
ชําระบญัชีเลกิกิจการ หรือร้องขออ่ืนใดท่ีคล้ายคลงึกนั ภายใต้กฎหมายปัจจบุนั หรือในอนาคต หรือตามข้อบงัคบัตา่งๆ  
 
6.2.8 เม่ือหน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติังานของผู้ดแูลผลประโยชน์วา่มีความผิด หรือประมาทเลนิเลอ่
อยา่งร้ายแรงและแจ้งให้บริษัทจดัการหรือประกาศเป็นการทัว่ไป 
 
6.3. สถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สินกองทนุรวม :  
ช่ือ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ 0-2544-3935 โทรสาร 0-2937-783-4 
 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  
 2/7 หมู ่4 (โครงการนอร์ธปาร์ค)  
อาคารสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ ชัน้ 2 ถนนวิภาวดี แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพ 10210 
โทรศพัท์ 0 2596 9401-7 โทรสาร 0 2832 4981   
 

และท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย  
เลขท่ี 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200  
โทรศพัท์ 0 2283 5353 โทรสาร 0 2280 0449  
 
7. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี :  
ช่ือ : นาย วิรัช อภิเมธีธํารง และ/หรือนาย ชยักรณ์ อุน่ปิติพงษา 
ท่ีอยู ่ : สํานกังาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์  
เลขท่ี 518/3 อาคารภาณนีุ ห้อง 701  
ชัน้ 7 ถนนเพลนิจิต กรุงเทพมหานคร 10330  
โทรศพัท์ 0 2252 2860 โทรสาร 0 2250 0634  
หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับความเหน็ชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเหน็ชอบผู้สอบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจงัให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 

8. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของนายทะเบียนหน่วยลงทุน :  
ช่ือ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย จํากดั (มหาชน)    
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 1 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
 หรือบคุคลอ่ืนท่ีได้รับอนญุาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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9. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดจาํหน่าย :   ไมมี่  
 
10. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
ช่ือ : ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: ฝ่ายสนบัสนนุงานสาขา ชัน้ 13 อาคารนานาเหนือ 
เลขท่ี 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ 0-2208-4565-7, 0-2208-4558-9 โทรสาร 0-2256-8717 
 

ช่ือ : ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 209 อาคาร เค ทาวเวอร์ ตกึ A ชัน้ 6 
ถนน สขุมุวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110 
โทรศพัท์ 02 680 2891-2 
 

ช่ือ : ธนาคารซิตีแ้บงก์ เอน็.เอ. 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสขุมุวิท (ส่ีแยกอโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ 02 788 2000 
 

ช่ือ : ธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยอ่ย 
ท่ีอยู ่: สาขาสํานกัธุรกิจรัชดาภิเษก, เลขท่ี 123 ชัน้ 1 อาคารไทยประกนัชีวิต 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทรศพัท์ 02 697 5454 , 02 697 5300 , 02 697 5454 
 

ช่ือ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02 359 0000 
 

ช่ือ : ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 90 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 02 724 4000 
 

ช่ือ : ธนาคารออมสนิ 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
โทรศพัท์ 1115 หรือ 02 299 8000 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์กรุงศรี จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 898 อาคารเพลนิจิตทาวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนเพลินจิต 
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 
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ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์โกลเบลก็ จํากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซี ชัน้ 8,12 ออลซีซัน่เพลส 
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 02 672 5999, 02 672 5959 โทรสาร 02 672 5888 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์คนัทร่ี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 132 อาคารสนิธร ทาวเวอร์ 1 ชัน้ 2,3 และ9 
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 02 205 7000 โทรสาร 02 205 7171 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 173 อาคารเอเซียเซน็เตอร์ ชัน้ 8-11 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ 02 658 8888 โทรสาร 02 658 8000 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เคที ซีมิโก้ จํากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 287 อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ ชัน้ 8, 15-17, 19, 21 
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 02 695 5000 โทรสาร 02 695 5173 
 
ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชัน้ 18, 39 ออลซีซัน่ส์เพลส 
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 02 648 1111 , 02 648 1777 โทรสาร 02 648 1000 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จํากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 2 ชัน้ 1,2 และ 
อาคารสนิธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 12 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 02 841 9000 , 02 627 3100 โทรสาร 02 841 9090 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชัน้ 9, 14-15 ถนนพระราม 1 
แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 02 657 7000 , 02 657 7171 โทรสาร 02 657 7777 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ทรีนีตี ้จํากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 179 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 25-26,29 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02 801 9100, 02 343-9500 ,02 285 5115 โทรสาร 02 801 9399 
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ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้4 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์: 02 633 6555 , 02 633 6999โทรสาร 02 633 6660 อีเมล์: tiscosec@tisco.co.th 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ไทยพาณิชย์ จํากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 3 ชัน้ 20 - 21 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศพัท์ 02 949 1000 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ธนชาต จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชัน้ 14, 18 และ 19 
ถนนพญาไท แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 02 217 8900 , 02 217 8888 โทรสาร 02 217 8643 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์โนมรูะ พฒันสนิ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 25 อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 15-17 ถนนสาทรใต้ 
แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 
โทรศพัท์ 02 638 5000 , 02 287 6000 โทรสาร 02 287 6001 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์บวัหลวง จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 191 ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศพัท์ 02 231 3777, 02 618 1000 , 02 618 1018 - 24 
โทรสาร 02 618 1001, 02 231 3951 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัซา่ จํากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 48/21, 48/24 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน้ 12 A 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศพัท์: 02 352 4000 ,02 697 3871-5 โทรสาร 02 352 4098-99 
call Center: 02 352 4050 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชัน้ 17, 18 , 25 
ถนนพระราม1 แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กทม. 10330 
โทรศพัท์ 02 658 9000, 02 658 9236-7, 02 658-9500 โทรสาร 02 658-9110 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 849 อาคารวรวฒัน์ ชัน้ 11 ห้อง 1102, ชัน้ 14 ห้อง 1404 และชัน้ 15 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 02 635 1700 , 02 268 0999 โทรสาร 02 635 1615 
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ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ภทัร จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 252/6 อาคารสํานกังานเมืองไทย-ภทัร1 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท์ 02 305 9559, 02 305 9000 โทรสาร 0 2305 9558 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 999/9 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรัลเวิลด์ ชัน้ 20 – 21, 25 
ถนนพระราม 1 ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02 658 6300 โทรสาร 02 658 6301 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ชัน้ 2 
ถนน พระราม4 สริุยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท์ 02 660 6677 ,02 660 6688โทรสาร 02-660-6678 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 130-132 อาคารสนิธรทาวเวอร์ 1 ชัน้ 3 
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 02 659 8333 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 10 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท์ 02 862 9999 โทรสาร 02 108 0999 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 540 อาคารเมอร์คิวร่ี ชัน้ 7, 14, 17 
ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 02 680 5000 โทรสาร 02 680 5111 
 
ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เอเซีย พลสั จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 3/1 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02 680 1234 อีเมล์ : public_relations@asiaplus.co.th 
 
ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์เออีซี จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 17 
ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 02 659 3456 โทรสาร 02 659 3457 
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ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18 
ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์ 02 658 5800 โทรสาร 02 658 5779 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์ไอร่า จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 319 อาคารจตัรัุสจามจรีุ ชัน้ 17 
ถนนพญาไท แขวง/เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 02 684 8888 โทรสาร 02 160 5400 
 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรัพย์นายหน้าซือ้ขายหน่วยลงทนุเวล็ธ์ เมจิก จํากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 383 ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศพัท์ 02 861 4820 โทรสาร 02 861 4902 
 

ช่ือ : บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกนัชีวิต จํากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 1/1 และ 2/1 
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์ 02 648 3600, 02 648 3500 โทรสาร 02 648 3920 
 

ช่ือ : บริษัท ฮัว่เซง่เฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จํากดั 
ท่ีอยู ่: เลขท่ี 401-407 มมุถนนแปลงนาม ถนนเยาวราช สมัพนัธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 
โทรศพัท์ 02 225 0202, 02 223 2288 โทรสาร 02 688 9740 
อีเมลล์ info@huasengheng.com 
 
บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตัง้ผู้สนบัสนนุในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจ้งการแต่งตัง้หรือ
ยกเลิกการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง้ ในกรณีของการแต่งตัง้ผู้ สนับสนุนเพิ่มเติม 
ผู้สนบัสนนุดงักล่าวอาจเป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพ่ือทําหน้าท่ีเป็น
ผู้สนบัสนนุของกองทนุ โดยผู้สนบัสนนุท่ีได้รับการแตง่ตัง้จะต้องปฏิบติังานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกนักบัผู้สนบัสนนุท่ีปฏิบติัหน้าท่ี
อยูก่่อนแล้ว  
 
11. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี่  
หมายเหต ุ :  
บริษัทจดัการอาจแต่งตัง้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านธุรกิจจดัการลงทนุท่ีมีใบอนญุาตในการประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาการลงทนุให้เป็นท่ี
ปรึกษาของบริษัทจดัการเพ่ือให้คําแนะนําทางด้านการลงทนุในหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ตามนโยบายการลงทนุของกองทนุ
เพ่ือให้การลงทนุของกองทนุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ท่ีปรึกษาท่ีบริษัทจดัการ
อาจจะแตง่ตัง้ขึน้ดงักลา่วนัน้ จะไมมี่อํานาจควบคมุการดําเนินงานของบริษัทจดัการแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการขอ
ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ท่ีปรึกษาการลงทุนดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บริษัทจัดการอาจตกลงให้
คา่ตอบแทนแก่ท่ีปรึกษาการลงทนุซึง่บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่คา่ตอบแทนดงักลา่วเอง 
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12. ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษากองทุน : ไมมี่  
 
13. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 
 
รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก : 
13.1 การขอรับหนงัสือชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุและเอกสารการจองซือ้  
ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วนและเอกสารจองซือ้ตา่ง ๆ ได้ท่ีบริษัทจดัการได้ทกุวนัในระหวา่งเวลาทําการ  
 

13.2 การเปิดบญัชีกองทนุ  
ผู้จองซือ้จะต้องเปิดบญัชีกองทนุกบับริษัทจดัการ โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุหรือเอกสารอ่ืนท่ีกําหนดอย่าง
ถกูต้องและตามความจริง  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิในการกําหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการเปิดบญัชีกองทนุโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว  
 

13.3 วิธีการจองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก  
เม่ือผู้จองซือ้เปิดบญัชีกองทนุแล้ว สามารถจองซือ้หน่วยลงทนุด้วยตนเองตามราคาขายหน่วยลงทนุและระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก
ท่ีระบไุว้ในข้อ "จํานวนเงินทนุของโครงการ มลูค่าท่ีตราไว้ จํานวน ประเภท และรายละเอียดของหน่วยลงทนุท่ีเสนอขาย" ได้ท่ีบริษัท
จดัการ โดยกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วน พร้อมชําระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ  
 

13.4 การรับชําระเงินคา่จองซือ้และการเก็บรักษาเงินคา่จองซือ้  
ผู้จองซือ้อาจชําระเป็นเงินสด คําสัง่หกับญัชีเงินฝากท่ีธนาคารกรุงไทย จํากดั(มหาชน) เช็ค ดราฟต์หรือวิธีอ่ืนใด ท่ีธนาคารสามารถ
เรียกเก็บได้ในวนัเดียวกบัวนัท่ีจองซือ้หนว่ยลงทนุ โดยผู้ ชําระเป็นเช็ค หรือดราฟต์ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย "บญัชีจองซือ้หน่วย
ลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยหุ้นทนุปันผล”  
 

การจองซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการได้รับเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุและได้ทํารายการขายหน่วยลงทนุแล้ว เพ่ือให้
บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุและผู้จองซือ้จะไมส่ามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการ
เป็นกรณีพิเศษ  
 

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือดราฟต์ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ี
สัง่ซือ้ไมว่า่ด้วยเหตใุดและ/หรือ กรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ดงักลา่วถกูปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจดัการจะดําเนินการยกเลิกรายการจอง
ซือ้นัน้และแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบ  
 

บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม "บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิด
กรุงไทยหุ้นทนุปันผล"  
 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเหน็วา่
การสัง่ซือ้ในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจดัการ  
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ในการชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอ่ืนท่ีจดัตัง้โดยบริษัทจดัการ
เพ่ือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินเตม็มลูคา่ จะหกักลบลบหนีก้บั
บริษัทจดัการไม่ได้  
 

สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการจองซือ้หน่วยลงทนุของผู้จองซือ้หน่วย
ลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 

13.5 การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้  
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้โดยคํานวณจากจํานวนเงินท่ีได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายในการเสนอขาย
ครัง้แรกโดยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีได้รับจดัสรรจะคํานวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแตใ่ช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดย
ตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 

กรณีท่ีผู้จองซือ้ชําระคา่จองซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน คําสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอ่ืนใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หน่วยลงทนุ ณ วนัท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตัว๋แลกเงิน คําสัง่
จ่ายเงิน หรือวิธีการอ่ืนใดได้เรียบร้อยแล้ว  
 

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบใุนใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไมต่รงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์  
 

ในกรณีท่ีการจองซือ้หน่วยลงทนุนัน้มีผลให้จํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกินจํานวนหน่วยลงทนุท่ี ได้รับอนมุติัจากสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกัการ "สัง่ซือ้ก่อน ได้ก่อน" ในกรณีท่ีจองซือ้พร้อมกนั และมี
หน่วยลงทนุไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยูใ่ห้ผู้จองซือ้ท่ีจองซือ้พร้อมกนันัน้ตาม
สดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้จองซือ้แตล่ะรายจองซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรร
หน่วยลงทนุแต่บางสว่น หรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเหน็วา่การจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือตอ่ช่ือเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหรือไมจ่ดัสรรหน่วย
ลงทนุแตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้จองซือ้ทราบลว่งหน้า  
 

13.6 การคืนเงินคา่จองซือ้หน่วยลงทนุท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร  
ในกรณีท่ีผู้จองซือ้หน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรกไมไ่ด้รับการจดัสรรไมว่า่ทัง้หมด หรือบางสว่น และ/หรือในกรณีท่ีบริษัท
จดัการต้องยติุโครงการจดัการเน่ืองจากไมส่ามารถจําหน่ายให้แก่ประชาชนได้ถงึ  35  ราย หรือจําหน่ายให้ประชาชนได้ถงึ 35 ราย
แตมี่มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดต่ํากวา่ 50 ล้านบาท บริษัทจดัการจะคืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร
พร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบไุว้ในใบคําขอ เปิดบญัชีกองทนุ ภายใน 15 วนั
นบัตัง้แตว่นัสิน้สดุการเสนอขายครัง้แรกหรือนบัตัง้แตว่นัปิดการเสนอขายแล้วแตก่รณี เว้นแต่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะ
ประกาศกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน  
 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  
บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก ตามวนัและเวลาท่ีกําหนดในข้อ 14.9 “วนัและเวลาทําการขาย
หน่วยลงทนุ”  
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14.1. การขอรับหนงัสือชีช้วนและเอกสารการสัง่ซือ้ 
ผู้สนใจลงทนุสามารถขอรับหนงัสือชีช้วน และเอกสารการจองซือ้ต่างๆ ได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้า
มี) ตามวนัและเวลาท่ีกําหนดในข้อ 14.9 “วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ”  
 

14.2. วิธีการเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
ในกรณีท่ีไม่เคยมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทุน ผู้สนใจลงทุนต้องเปิดบญัชีดงักล่าวก่อน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ และเอกสารท่ีกําหนดอย่างถกูต้องและตามความเป็นจริง พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ตามท่ีบริษัทจดัการกําหนดในการ
เปิดบญัชีซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
 
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องรับทราบและยินยอมท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในใบคําขอเปิดบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุ และ
แบบคําขอเปลี่ยนแปลงข้อมลู รวมทัง้เง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนจะกําหนดต่อไปซึ่งจะติดประกาศไว้ ณ บริษัท
จดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบ ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนด
และแก้ไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการเปิดบญัชีโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 
14.3. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
14.3.1. กรณีบคุคลธรรมดา  
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาบตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนงัสือเดินทางซึง่ลงนามรับรองความถกูต้อง  
 
14.3.2. กรณีนิติบคุคล  
(1) สําเนาหนงัสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
(2) สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบั  
(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และเง่ือนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล  
ทัง้นี ้เอกสารตา่ง ๆ ต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง  
 
14.4. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
14.4.1. วิธีการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่น บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 

 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) โดยกรอกใบคํา
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้ครบถ้วน พร้อมทัง้จะต้องสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนเงินไม่ต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการสัง่ซือ้ท่ีบริษัท
จดัการกําหนด  

 ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุต้องส่งใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่บริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) พร้อมทัง้
ชําระคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเตม็จํานวน 

 
14.4.2. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทยได้โดยวิธีการดงัต่อไปนี ้ เม่ือผู้ ถือ
หน่วยลงทนุได้รับการตอบรับการขอใช้บริการซือ้-ขายคืนหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแล้ว 
สามารถสั่งซือ้หน่วยลงทุนด้วยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามขัน้ตอนการทํารายการท่ีกําหนดในหน้าจอของเคร่ืองฝากถอนเงิน
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อตัโนมติั (ATM) หรือตามท่ีระบุอยู่ในเอกสารวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) จนครบ
ขัน้ตอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะถือว่าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุก่อนเวลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยในวนัทําการใด
เป็นรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในวนัทําการนัน้ และการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตัง้แตเ่วลาปิดทําการของธนาคารกรุงไทยเป็นต้นไปของวนัทํา
การใดหรือในเวลาใดๆ ของวนัหยุดทําการ บริษัทจัดการถือว่าเป็นการทํารายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของวนัทําการถัดไป ทัง้นี ้ให้ใช้
เวลาท่ีบนัทกึของเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทยท่ีบนัทกึรายการเป็นหลกั  
 

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ดงักลา่วได้ หากผู้สัง่ซือ้และ
เคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ได้ยืนยนัการทํารายการแล้วไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
 

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องจดัเตรียมเงินในบญัชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสัง่ให้หกัเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุให้เพียงพอสําหรับ
ชําระค่าซือ้หน่วยลงทนุ และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัข้องกบัการซือ้หน่วยลงทนุในแต่ละครัง้ มิฉะนัน้บริษัทจดัการจะไม่ทํารายการซือ้
หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในครัง้นัน้  
 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีส่งให้ผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุน เม่ือนายทะเบียนได้ทําการจัดสรรหน่วยลงทุนให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลังจากท่ีนาย
ทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขายและจดัสรรหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้  
 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการให้บริการดงักล่าวชัว่คราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้
ลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนท่ีจะยกเลิกการให้บริการดงักลา่วข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)  
 

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

ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่สามารถยกเลิกรายการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ดงักล่าวได้ หากผู้สัง่ซือ้และระบบ
บริการธนาคารทางโทรศพัท์ได้ยืนยนัการทํารายการแล้วไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้สิน้  
 

ทัง้นี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีสัง่ให้หักเงินเพ่ือซือ้หน่วยลงทุนให้เพียงพอ
สําหรับชําระค่าซือ้หน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมเก่ียวข้องกับการซือ้หน่วยลงทุนในแต่ละครัง้ มิฉะนัน้ บริษัทจัดการจะไม่ทํา
รายการซือ้หน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุในครัง้นัน้  
 

บริษัทจดัการจะถือใบยืนยนัการจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีส่งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุเม่ือนายทะเบียนได้ทํารายการจดัสรรหน่วยลงทนุให้
เรียบร้อยแล้วเป็นหลกัฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณ์ท่ีใช้อ้างอิงได้ และสิทธิของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะเกิดขึน้หลงัจากท่ีนาย
ทะเบียนได้บนัทกึข้อมลูการขายและจดัสรรหน่วยลงทนุให้แล้วเทา่นัน้  
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บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะยกเลกิการให้บริการดงักลา่วชัว่คราวหรือตลอดไปตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร โดยจะแจ้งให้ผู้
ลงทนุทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 3 วนัทําการก่อนท่ีจะยกเลิกการให้บริการดงักลา่วข้างต้น โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน   (ถ้ามี) 
 

14.4.4. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยการหกับญัชีเงินฝากโดยอตัโนมติั 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัท่ีธนาคารกรุงไทย 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” ฉบบัใหมย่ื่นให้แก่
บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องการยกเลิกการหกับญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องกรอก “ใบคําขอยกเลิก
หนงัสือยินยอมให้บญัชีเงินฝากเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุลว่งหน้า” ย่ืนให้แก่บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)   
 

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

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

14.4.7. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ     
บริษัทจดัการอาจจัดให้มีบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและบญัชีกองทนุ สามารถขอใช้บริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ท่ีบริษัทจัดการได้ ภายใต้
รายละเอียดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจาก
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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14.4.8. การสัง่ซือ้ผา่นไปรษณีย์  
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีการบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด 
 
14.5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ 
14.5.1. บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้สัง่ซือ้อาจชําระเป็นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรือคําสัง่หกับญัชีธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการยอมรับ โดยกรณีชําระเป็นเช็ค 
ดราฟต์ ผู้สัง่ซือ้ต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยหุ้นทนุปันผล” เม่ือชําระท่ีบริษัทจดัการ 
ธนาคารกรุงไทย หรือ “บัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย” เม่ือชําระท่ีบริษัทจัดการ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ และ
ธนาคารทหารไทย หรือบญัชีจองซือ้ท่ีบริษัทจดัการเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุดงักลา่ว เป็นบญัชี
ประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึง่บริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้
ในบญัชีดงักล่าว และหากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ 
อนึง่ บริษัทจดัการอาจเพิ่มบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุท่ีเปิดไว้กบัธนาคารพาณิชย์อ่ืนๆ โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ  
 
ทัง้นี ้สําหรับการซือ้หน่วยลงทนุผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยูน่อกเขตหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ผู้สัง่ซือ้ต้องชําระเป็นเงินสด หรือ
ชําระเป็นเช็ค ดราฟต์ ของธนาคารกรุงไทยสาขานัน้เทา่นัน้ 
 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นเช็ค หรือดราฟต์ ภายหลงักําหนดเวลารับฝากเพ่ือเรียกเก็บเงินภายในวนั
เดียวกนัของบริษัทจดัการ หรือในกรณีท่ีเช็ค หรือดราฟต์ ดงักล่าวไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวนัท่ีสัง่ซือ้ไม่ว่าด้วยเหตใุด บริษัท
จัดการจะถือว่าผู้ สั่งซือ้หน่วยลงทุนทําการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนในวันทําการท่ีสามารถเรียกเก็บเงินได้ ในราคาขายหน่วยลงทุนท่ี
คํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการท่ีเรียกเก็บเงินได้ 
 
หลงัจากท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พร้อมทัง้เงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจากผู้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะสง่มอบสําเนาคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้
หน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน โดยคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ได้รับเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจํานวนแล้ว ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 
 
14.5.2. เคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจดัการจะหกัเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุจาก
บญัชีเงินฝากตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษา
ไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยหุ้นทนุปันผล” โดยบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุดงักล่าว เป็น
บญัชีประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก 
โดยบริษัทจดัการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลูสําคญั 
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14.5.3. บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจดัการจะหกัเงินค่า
ซือ้หน่วยลงทุนจากบญัชีเงินฝากตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนแจ้งไว้เม่ือขอใช้บริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้
หน่วยลงทุนนีเ้ก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผล” โดยบญัชีจองซือ้
หน่วยลงทนุดงักล่าว เป็นบญัชีประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึ่งหากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ 
เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนครัง้แรก โดยบริษัทจัดการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซือ้หน่วยลงทุนในหนังสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมูล
สําคญั 
 
14.5.4 หกับญัชีเงินฝากโดยอตัโนมติั  
บริษัทจะหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัท่ีธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนั
การเงินอ่ืนซึง่บริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบในอนาคต ตามท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุแจ้งไว้ โดยบริษัทจดัการจะนําเงินท่ีได้รับจากการสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุนีเ้ก็บรักษาไว้ในบญัชีเงินฝากในนาม “บญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดกรุงไทยหุ้นทนุปันผล” โดยบญัชีจองซือ้
หน่วยลงทนุดงักลา่ว เป็นบญัชีประเภทกระแสรายวนั และ/หรือบญัชีประเภทออมทรัพย์ ซึง่หากมีดอกเบีย้รับหรือผลประโยชน์ใดๆ 
เกิดขึน้ บริษัทจดัการจะดําเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ลงทนุทราบลว่งหน้าก่อนการเสนอ
ขายหน่วยลงทนุครัง้แรก โดยบริษัทจดัการจะแจ้งช่ือธนาคารและเลขท่ีบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุปข้อมลู
สําคญั 
 
14.5.5 อินเทอร์เน็ต (Internet) 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดย
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
14.5.6 ธุรกรรมอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนๆ   
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) หรือผ่าน
บริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านส่ืออิเล็คทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนัตาม
หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการ
กําหนด ทัง้นี  ้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
14.5.7 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ 
ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนด 
โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีบริษัทจดัการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนบัสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ก่อนเปิด
ให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
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14.5.8. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นไปรษณีย์  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผ่านบริการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีบริษัท
จัดการกําหนด โดยผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทุนจะต้องชําระเงินค่าซือ้หน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีบริษัทจัดการกําหนด ทัง้นี ้บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบล่วงหน้าโดยจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
(ถ้ามี) ก่อนเปิดให้บริการ โดยไมถื่อเป็นการแก้ไขโครงการ 
 
14.6. การจดัสรรหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้โดยคํานวณจากจํานวนเงินท่ีได้รับชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้
วนัท่ีจํานวนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจํานวนนัน้ปรากฏในบญัชีจองซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ โดยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีได้รับจดัสรร
จะคํานวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งแตใ่ช้ทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 
ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไม่ตรงกบัจํานวนเงินท่ีบริษัทจดัการได้รับชําระ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทนุให้ตามจํานวนเงินท่ีได้รับชําระเป็นเกณฑ์ 
 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่คําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ หรือประเภทกระแสรายวนัของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน ก่อนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีซือ้ด้วยวิธี
อ่ืนๆ สําหรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยวิธีอ่ืนๆ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” 
 
ในกรณีท่ีการสัง่ซือ้หน่วยลงทุนนัน้มีผลทําให้จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหน่วยลงทุนท่ีได้รับอนุมติัจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุโดยใช้หลกัการ “สัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน” ทัง้นี ้จะให้สิทธิแก่คําสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุด้วยวิธีหกัเงินโดยอตัโนมติัจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือ
สถาบนัการเงินอ่ืนก่อนคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีซือ้ด้วยวิธีอ่ืน ในกรณีท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพร้อมกนัและมีหน่วยลงทนุไม่เพียงพอต่อการ
จดัสรร บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีสัง่ซือ้พร้อมกนันัน้ตามสดัส่วนจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุแต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุ
แตบ่างสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจดัสรรหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุ หรือต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
หรือตอ่ช่ือเสียง หรือตอ่ความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ บริษัทจดัสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรรหน่วยลงทนุแต่
บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องแจ้งให้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า 
 
14.7. การคืนเงินคา่สัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุและจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้รวมกนัเกินจํานวนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการจดทะเบียนกบัสํานกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทนุตามหลกัการสัง่ซือ้ก่อนได้ก่อน และหากมีการสัง่ซือ้พร้อมกนั และมี
หน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ให้ผู้สัง่ซือ้ท่ีสัง่ซือ้พร้อมกันนัน้ตาม
สดัส่วนจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้แต่ละรายสัง่ซือ้เข้ามา (Pro Rata) ทัง้นี ้บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะจดัสรรหรือไม่จดัสรร
หน่วยลงทนุแต่บางสว่นหรือทัง้หมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า และบริษัทจดัการจะคืนเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุท่ีไม่ได้รับ
การจดัสรรพร้อมดอกเบีย้ (ถ้ามี) ให้ผู้สัง่ซือ้ตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุท่ีผู้สัง่ซือ้ระบุไว้ในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ
ภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
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14.8. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทนุ  
ในการชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมิใช่กรณีท่ีผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอ่ืนท่ีจดัตัง้โดยบริษัทจดัการ
เพ่ือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะต้องชําระคา่ซือ้หน่วยลงทนุด้วยเงินจนเตม็มลูคา่ จะหกักลบลบหนีก้บั
บริษัทจดัการไม่ได้  
 
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับเงินค่าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและ
ได้ทํารายการขายหน่วยลงทนุแล้ว เพ่ือให้บริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทนุ และผู้สัง่ซือ้จะไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุได้ 
เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปฏิเสธการสัง่ซือ้ตามคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการได้พิจารณาแล้วเหน็
วา่การสัง่ซือ้ในกรณีดงักลา่วมีผลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรือตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจดัการ สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้หลงัจากนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุของผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเท่านัน้  
 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะกําหนด แก้ไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเง่ือนไขในการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว  
 
14.9 วนัและเวลาทําการขายหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะเปิดรับคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทกุวนัทําการ ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการ – 15.30 น. 
 
15. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน : 
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ : 
- หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุ 
 
15.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  
15.2.1 โครงการจะใช้ระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทนุบนัทกึ
ช่ือผู้ เปิดบญัชีกองทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามรายละเอียดในใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ  
 
15.2.2 เม่ือบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุได้รับใบคําขอเปิดบญัชี บตัรกองทนุ และใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุพร้อมเอกสาร
หลกัฐานประกอบตามท่ีกําหนดแล้ว บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุจะสง่มอบสําเนาใบคําขอเปิดบญัชี และหรือสําเนาใบคําสัง่ซือ้ไว้
เป็นหลกัฐานในการเปิดบญัชีกองทนุและการซือ้หน่วยลงทนุ  
 
15.2.3 นายทะเบียนจะจดแจ้งช่ือผู้จองซือ้หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตอ่เม่ือบริษัทจดัการได้รับชําระคา่ซือ้
หน่วยลงทนุแล้ว และผู้จองซือ้หรือผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ได้รับการจดัสรรหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่ี
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ นายทะเบียนจะบนัทกึการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตอ่เม่ือนายทะเบียนได้ทําการจดัสรรเงินคา่
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเรียบร้อยแล้ว  
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15.2.4 บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะออกหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุทกุครัง้ท่ีมีการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้ผู้
ลงทุนหรือผู้ ถือหน่วยลงทุน โดยในกรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุนในการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะ
ดําเนินการส่งมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขาย
หน่วยลงทนุ ครัง้แรก และในกรณีท่ีบริษัทจดัการขาย หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัการเสนอขายครัง้แรก บริษัทจดัการโดยนาย
ทะเบียนจะดําเนินการจดัสง่หนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัทําการขายหรือรับ
ซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 

15.2.5 บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการให้ออกและสง่มอบรายงานการถือหน่วยลงทนุซึง่ได้รับการปรับปรุงรายการให้
เป็นปัจจบุนัทกุ 6 เดือนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัทําการสดุท้ายของทกุ 6 เดือนนัน้ 
โดยบริษัทจดัการกําหนดให้รายงานฉบบัแรกแสดงข้อมลูการถือหน่วยลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2543  
 

อนึง่ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุรายใดท่ีมิได้มีรายการเปล่ียนแปลงในระหวา่ง 6 เดือนใด ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะไมจ่ดัสง่
รายงานดงักลา่ว  
 

15.2.6 บริษัทจดัการจะถือวา่ข้อมลูในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นข้อมลูท่ีถกูต้องท่ีสดุ ดงันัน้ หากปรากฏข้อผิดพลาดใด ๆ ใน
หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องทําการทกัท้วงข้อผิดพลาดภายใน 7 วนัทํา
การนบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือรับรองสทิธิ หรือรายงานการถือหน่วยลงทนุ มิฉะนัน้ บริษัทจดัการจะถือวา่ข้อมลูดงักลา่วถกูต้อง  
 

15.2.7 บริษัทจดัการโดยนายทะเบียนอาจดําเนินการออกใบสําคญัหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุได้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุร้องขอเพ่ือนําไปใช้เป็นหลกัประกนักบัสถาบนัการเงิน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้ 
1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องกรอกรายละเอียดในใบคําขอให้ออกใบสําคญัหน่วยลงทนุ ซึง่ขอรับได้ท่ีทําการของบริษัทจดัการหรือ
ผู้สนบัสนนุ  
2) ย่ืนคําขอให้ออกใบสําคญัหน่วยลงทนุพร้อมชําระคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ "คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้
ถือหน่วยลงทนุ"  
3) นายทะเบียนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจดัการจะดําเนินการออกใบสําคญัหน่วยลงทนุให้กบัผู้ ถือหน่วยลงทนุตามจํานวน
หน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกในใบคําขอให้ออกใบสําคญัหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุกรอกจํานวนหน่วยลงทนุใน
ใบคําขอให้ออกใบสําคญัหน่วยลงทนุมากกวา่จํานวนหน่วยลงทนุท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียน บริษัทจดัการจะ
ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะให้ออกใบสําคญัหน่วยลงทนุสําหรับจํานวนเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียน
หน่วยลงทนุนัน้  
4) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีใบสําคญัหน่วยลงทนุ หากจะขายคืนหน่วยลงทนุจํานวนดงักลา่วจะต้องนําใบสําคญัหน่วยลงทนุมาสง่มอบ
คืนนายทะเบียนเพ่ือโอนหน่วยลงทนุนัน้เข้าระบบไร้ใบสําคญัหน่วยลงทนุ (Scripless) ก่อน จงึจะทํารายการขายหน่วยลงทนุจํานวน
นัน้ได้ 
 

16. การรับซือ้คืนหน่วยลงทุน :  
16.1. ช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 
- บริษัทจดัการ 
- ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน 
รายละเอียดช่องทางการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 
 

16.2. วิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ : 
- รับซือ้คืนหน่วยลงทนุแบบปกติ 
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รายละเอียดวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุเพิ่มเติม : 
บริษัทจดัการจะทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุภายหลงัจากการเสนอขายครัง้แรก ตามรายละเอียดวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ระบไุว้ในข้อ 16.3 วนัและเวลาท่ีทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืน ซึ่งคํานวณ
ตามหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง” ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถ
เลือกขายคืนหน่วยลงทนุได้ ดงันี ้
 
16.2.1 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ท่ีบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีระบุไว้ในข้อ 16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน โดยกรอกใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 
ระบรุายละเอียดให้ครบถ้วนและย่ืนต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ตัง้แต่เวลาเปิดทําการ จนถึงเวลา 
15.30 น.  
 
บริษัทถือวา่คําสัง่ขายคืนท่ีได้รับหลงัจากวนัและเวลาดงักลา่วเป็นคําสัง่ขายคืนสําหรับวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุครัง้ถดัไป  
 
ทัง้นี ้ผู้สนับสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทนัทีในกรณีท่ีมีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุเป็นมลูคา่ตัง้แต ่10 ล้านบาทขึน้ไป  
 
16.2.2 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัท
จดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการ พร้อมทัง้จะปิด
ประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 
16.2.3 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของ
ธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วนั โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการจดัการ พร้อมทัง้จะปิดประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)     
 
16.2.4 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) 
บริษัทจดัการอาจเปิดให้บริการการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดําเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการ พร้อมทัง้จะปิด
ประกาศไว้ท่ีบริษัทจดัการและผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี)      
 
16.2.5 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีวิธีการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผา่นเคร่ืองฝากถอนเงินอตัโนมติั (ATM) 
หรือผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผา่นส่ืออิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั 
เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
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16.2.6 การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ     
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีบริการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผ่านบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) ของบริษัทจดัการ เม่ือผู้ ถือหน่วย
ลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วยลงทนุและบญัชีกองทนุ สามารถขอใช้บริการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุผา่นบริการทางโทรศพัท์อตัโนมติั (IVR) 
ของบริษัทจดัการ ภายใต้รายละเอียดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนวิธีการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการกําหนด โดย
ได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
16.2.7. การรับซือ้คืนหน่วยลงทนุผา่นไปรษณีย์    
บริษัทจดัการอาจจดัให้มีการบริการรับซือ้คืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัท
จดัการกําหนด 
 
16.2.8. เง่ือนไขในการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
การสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการชายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้รับคําสัง่ขายคืนหน่วย
ลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุและได้ทํารายการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้ว  
ผู้สัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลกิคําสัง่ขายได้ เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการอยู่
ในระหวา่งการดําเนินการตามข้อ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ"  
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะลดหยอ่นหรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุของกองทนุนีเ้พ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอ่ืนท่ีจดัการโดยบริษัทจดัการ  
 
อนึง่ ในกรณีท่ีบญัชีกองทนุไมมี่มลูคา่คงเหลือในบญัชีและบญัชีนัน้ไมมี่การติดตอ่ขอใช้บริการเป็นเวลานานติดตอ่กนัเกิน 1 ปี 
บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิท่ีจะปิดบญัชีดงักลา่วโดยไมต้่องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า  
 
16.2.9 การจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
การจดัสรรการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะจดัสรรตามหลกัการ “สัง่ขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมกนัและมี
เงินสดไมเ่พียงพอตอ่การจดัสรรให้ทกุคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรเงินท่ีมีในขณะนัน้ให้ผู้สัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุพร้อมกนันัน้ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนเงินท่ีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุแตล่ะรายสัง่ขายคืนมานัน้  
 
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ" หรือ "การไมข่ายหรือไมรั่บซือ้
คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้
สัง่ขายคืนโดยคํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท่ีบริษัทจดัการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนเป็นจํานวนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะคํานวณจํานวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดยคณูจํานวนหน่วยลงทนุด้วยราคา
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้ ณ สิน้วนัทําการรับซือ้คืนนัน้  
ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนเป็นจํานวนเงิน บริษัทจดัการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืนด้วยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
คํานวณได้ ณ วนัทําการรับซือ้คืนนัน้ ทัง้นี ้จํานวนหน่วยลงทนุท่ีคํานวณได้จะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยม
ตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 
การขายคืนหนว่ยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เม่ือบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้ววา่ผู้สัง่ ขายคืนมีจํานวนหน่วยลงทนุตาม
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุเพียงพอกบัจํานวนหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน  
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ในกรณีท่ีจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนเกินกว่าจํานวนหน่วยลงทนุทัง้หมดท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุมีอยูต่ามทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ท่ีปรากฏอยูต่ามทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุ  
 

บริษัทจดัการจะจดัสรรการรับซือ้คืนตามหลกั “สัง่ขายคืนก่อนได้ก่อน” ในกรณีท่ีสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุพร้อมกนัและมีเงินสดไม่
เพียงพอตอ่การจดัสรรให้ทกุคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะพิจารณาจดัสรรเงินท่ีมีในขณะนัน้ให้ผู้สัง่ขายคืนพร้อมกนันัน้
ตามสดัสว่นจํานวนหน่วย หรือจํานวนเงินท่ีผู้สัง่ขายคืนแตล่ะรายสัง่ขายคืนมานัน้ (Pro Rata) ให้แก่ผู้สัง่ขายคืนพร้อมกนันัน้  
 

ในกรณีท่ีผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนถือตาม
ทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุมีมลูค่าต่ํากว่ามลูค่าขัน้ต่ําของการดํารงหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจดําเนินการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
เหลืออยูท่ัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยบริษัทจดัการจะคิดคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่ทัง้หมดนัน้ด้วยวิธีการ
เดียวกบัหน่วยลงทุนท่ีผู้ ถือหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและทําให้เกิดการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุทัง้หมดนัน้ ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลง
มลูค่าขัน้ต่ําของการดํารงหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 
วนัเพ่ือให้ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ติดประกาศให้ผู้ลงทนุทราบ  
บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีสมบรูณ์ ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขข้างต้นเทา่ท่ีบริษัท
จดัการสามารถรับซือ้คืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทนุ บริษัทจดัการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนในทะเบียนหน่วย
ลงทนุในวนัทําการถดัจากวนัทําการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  
 

16.2.10 การชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ขายคืนตามวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในโครงการ ในการชําระเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุบริษัทจดัการ
จะชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุ 
 

16.3 ระยะเวลาในการรับซือ้คืน :  ทกุวนัทําการ 
รายละเอียด 
ผู้ ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ท่ีบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ได้ทุกวนัทําการ ใน
ระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการ – 15.30 น. 
 

16.4 ในการขายคืนหน่วยลงทนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องแจ้งลว่งหน้า :  ไมต้่องแจ้ง  
 

17. การสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :   
การสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ คือ การขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึง่ (“กองทนุต้นทาง”) เพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุ
รวมอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทนุปลายทาง”) โดยบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จะดําเนินการ
นําเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามราคารับซือ้คืน จากกองทนุต้นทางซึง่ได้หกัคา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ไปชําระ
ค่าซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ตามราคาขาย และเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขาย
หรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) จะสง่มอบหลกัฐานการรับคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุมีผลกระทบต่อการลงทนุของกองทนุรวม หรือกระทบต่อผลประโยชน์
ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือ ต่อช่ือเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรับ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือถาวร โดยบริษัทจะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยทราบโดยพลนั 
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บริษัทจดัการจะเปิดบริการการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุสําหรับกองทนุท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจดัการของบริษัทจดัการท่ีบริษัทจดัการ
เปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้เทา่นัน้  
 
17.1 วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
17.1.1 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
บริษัทจดัการจะดําเนินการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทนุ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงันี ้ 
1) ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถติดต่อขอรับใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้า
มี) ภายในวนัและเวลาท่ีระบใุนข้อ 17.3 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
2) ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ครบถ้วน
ชดัเจน โดยระบุช่ือกองทนุต้นทาง และช่ือกองทนุปลายทางท่ีต้องการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ รวมทัง้จํานวนเงิน หรือจํานวนหน่วย
ลงทนุท่ีจะออกจากกองทนุต้นทาง และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีบริษัทจดัการกําหนด และย่ืนคําสัง่ต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการ
ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทัง้นี ้บริษัทจัดการหรือผู้ สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) จะส่งมอบหลักฐานการ
สบัเปล่ียนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไว้เป็นหลกัฐาน 
3) ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุกองทนุนีผู้้ ถือหน่วยลงทนุจะต้องสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุครัง้ละไม่ต่ํากว่าจํานวนหน่วยลงทนุขัน้
ต่ําของการสัง่ขายคืนท่ีกําหนดไว้ในโครงการจดัการ 
4) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแล้วเป็นผลให้จํานวนหน่วยลงทนุคงเหลือในบญัชีต่ํากว่าจํานวนหน่วยลงทนุ
คงเหลือในบญัชีขัน้ต่ําท่ีบริษัทจดัการกําหนด บริษัทจดัการจะถือว่าผู้ ถือหน่วยลงทนุประสงค์จะสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทัง้หมดเท่าท่ี
ปรากฏอยูใ่นรายการท่ีบนัทกึโดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุนัน้ 
5) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี ้หากจํานวนเงินทัง้หมดท่ีได้จากการขายคืนหน่วย
ลงทนุมีไมเ่พียงพอท่ีจะนําไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอ่ืน ตามมลูคา่ขัน้ต่ําท่ีระบไุว้ในโครงการของกองทนุปลายทาง บริษัทจดัการ
จะไม่นําเงินไปซือ้หน่วยลงทนุตามท่ีระบุไว้ แต่ะจะชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุได้ระบไุว้ในคําขอเปิดบญัชีกองทนุภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
6) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุทํารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุเข้าจากกองทนุอ่ืนมายงักองทนุนี ้และจํานวนเงินท่ีได้ไม่เพียงพอท่ี จะ
นําไปซือ้หน่วยลงทนุ บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่นําเงินดงักลา่วมาซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีต้ามท่ีระบไุว้ในคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุ   
7) ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ย่ืนคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุต่อบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) และบริษัทจดัการหรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ยงัไม่สามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ 
เน่ืองจากอยู่ในระหว่างการดําเนินการของบริษัทจดัการตามข้อ 19 “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
ขายคืนหน่วยลงทนุ” และข้อ 20. “การขายหรือหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” บริษัทจดัการจะถือว่าคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ดงักลา่วเป็นคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของวนัแรกท่ีจะเปิดทําการสบัเปล่ียนครัง้ตอ่ไป 
8) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุแล้วจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนไม่ได้ หากรายการดงักล่าวนัน้ บริษัทจดัการ
หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ได้ทํารายการจนเสร็จสิน้สมบรูณ์แล้ว ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
ทัง้นี ้เง่ือนไขการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุดงักล่าวข้างต้น อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใต้วิธีการท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า   
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17.1.2 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุมีบญัชีผู้ ถือหน่วย
ลงทนุและสมคัรใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจดัการเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถสง่
คําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีเว็ปไซต์ของบริษัทจัดการได้ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
เง่ือนไข และขัน้ตอนวิธีการขอใช้บริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการกําหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

17.1.3 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุผา่นการบริการธุรกรรมทางอิเลค็ทรอนิกส์อ่ืน 
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) หรือผา่นบริการธนาคารทางโทรศพัท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผา่นส่ืออิเลค็ทรอนิกส์อ่ืนใดในทํานอง
เดียวกนั เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทัง้นี ้บริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน
หน่วยลงทนุ (ถ้ามี) 
 

17.2. ราคาขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุกรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการจะใช้มลูค่าหน่วยลงทนุดงัต่อไปนีเ้ป็นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปลี่ยน
หน่วยลงทนุ โดยแบง่ประเภท ดงันี ้

กองทนุต้นทาง (Switching out) กองทนุปลายทาง (Switching in) วนัชําระเงิน 
ประเภทกองทนุ ราคาสบัเปล่ียนออก ประเภทกองทนุ ราคาสบัเปล่ียนเข้า 
กองทนุตลาดเงิน T กองทนุทกุประเภท T T+1 

 
กองทนุตราสารหนี ้

 
T 

กองทนุตลาดเงิน T+1  
T+2 กองทนุตราสารหนี ้ T 

กองทนุผสม+ตราสารทนุ 
 

กองทนุผสม+ตราสารทนุ 
 

T 
กองทนุตลาดเงิน T+2  

T+3(2) กองทนุตราสารหนี ้ T+1 
กองทนุผสม+ตราสารทนุ T 

หมายเหต ุ: (1) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีกองทนุประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากกองทนุข้างต้น บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะ
เพิ่มเติมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุประเภทใหมน่ัน้ โดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
                  (2) วนัท่ีชําระเงินระหวา่งกองทนุต้นทางและกองทนุปลายทาง 
 

17.3. วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ  
บริษัทจดัการจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนัทําการก่อนวนัเร่ิมเปิดให้บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ โดย
จะปิดประกาศ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และ/หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
 

ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ท่ีบริษัทจดัการ หรือผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ทกุวนัทําการ 
ในระหวา่งเวลาเร่ิมเปิดทําการ จนถงึเวลา 15.30 น.  
 

ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะถือวา่คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับหลงัจากวนัและเวลาดงักลา่วเป็นคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุสําหรับ
วนัทําการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุครัง้ถดัไป 
 

18. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุน : 
บริษัทจดัการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดได้ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) บริษัทจดัการโดยความเหน็ชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เหน็วา่มีเหตจํุาเป็นทําให้ไมส่ามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิของกองทนุเปิดได้อยา่งสมเหตสุมผล  
(2) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการยงัไม่ได้ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุ บริษัทจดัการพบว่าราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุดงักลา่วไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  
(3) มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงั
ไมไ่ด้รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องนัน้ตา่ง
จากราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้อง  
 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม (1) (2) หรือ (3)บริษัทจดัการอาจเล่ือนได้ไมเ่กิน 10 
วนัทําการนบัตัง้แตว่นัทําการถดัจากวนัท่ีมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ เว้นแตไ่ด้รับการผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทัง้นี ้การผอ่นผนัดงักลา่วไมร่วมกรณีตาม (1) และบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดตอ่ทกุแห่งของ
ผู้สนบัสนนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ และแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั  
(2) แจ้งการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ และจดัทํารายงานในเร่ืองดงักลา่ว พร้อมทัง้แสดงเหตผุลและหลกัฐาน
การได้รับความเหน็ชอบหรือการรับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาจากผู้ดแูลผลประโยชน์
ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั โดยบริษัทจดัการอาจมอบหมายให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ดําเนินการดงักลา่วแทนก็
ได้  
(3) ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้หากถงึวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุวนัอ่ืน และมีผู้
ถือหน่วยลงทนุสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุอีก บริษัทจดัการจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะต้องชําระเงินคา่ขายคืน
หน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ียงัค้างอยูใ่ห้เสร็จสิน้ก่อน แล้วจงึชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุในวนันัน้ ๆ ตอ่ไป  
 

19. การไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํส่ังซือ้หรือคาํส่ังขายคืนหน่วยลงทุน : 
1. บริษัทจดัการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คืน หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ
ท่ีได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุได้ ในกรณีท่ีปรากฏเหตดุงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ตลาดหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไมส่ามารถเปิดทําการซือ้ขายได้ตามปกติ  
(2) เม่ือบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์เห็นว่ามีเหตจํุาเป็นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลกัทรัพย์
หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม หรือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซือ้คืนหรือไม่รับ
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือจะหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขาย
คืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุในกรณีนีไ้ด้ไมเ่กิน1 วนัทําการ เว้นแตไ่ด้รับผอ่นผนัจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

บริษัทจดัการจะประกาศการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียน
หน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือประกาศการหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของ
บริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุและแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้
มีคําสั่งซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนทราบโดยพลนั และบริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน 
หรือไมรั่บสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือการหยดุรับคําสัง่ซือ้ 
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คําสั่งขายคืน หรือคําสั่งสับเปล่ียนหน่วยลงทุนพร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปิดนัน้ให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปลี่ยนหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวนัทําการ
บริษัทจดัการจะรายงานการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุ
เปิด ณ วนัทําการสดุท้ายก่อนวนัรายงานนัน้ให้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทําการก่อนวนัเปิดรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ รวมทัง้แจ้งการเปิดรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบในทนัทีท่ีสามารถกระทําได้ด้วย  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซือ้คืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วย
ลงทนุท่ีได้รับมาแล้ว หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการอาจหยดุคํานวณมลูค่า
ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุก็ได้  
 

2. บริษัทจดัการจะหยดุการขายหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาแล้วหรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือ
คําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาขายหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และผู้ดแูลผลประโยชน์ยงัไม่ได้
รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องนัน้ต่างจากราคา
ขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไปและคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บริษัท
จดัการจะประกาศหยดุการขายหน่วยลงทนุ หยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการ
และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนท่ีใช้ในการซือ้ขายหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน และแจ้งให้ผู้ ท่ีได้มีคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่
สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุทราบโดยพลนั 
 

20. การหยุดขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทุน : 
เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพ่ือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ซือ้ 
คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดได้เป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 
20 วนัทําการติดต่อกนั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยดุรับคําสัง่ซือ้ คําสัง่ขายคืน 
หรือคําสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทนุออกไปได้ 
 

21. การชาํระค่ารับซือ้คืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงนิ : 
กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นเงิน และจะชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิอ่ืน
แทน บริษัทจดัการจะกําหนดขัน้ตอนการดําเนินการตอ่ไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานก่อน และไม่ถือวา่เป็นการแก้ไข
โครงการ โดยขัน้ตอนท่ีกําหนดดงักลา่วต้องสามารถปฏิบติัได้จริง และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมทกุราย และ
บริษัทจดัการจะต้องแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุรายทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 60 วนั 
 

22. สทิธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) 
ตัวแทน (ถ้ามี) และที่ปรึกษา (ถ้ามี) : 
22.1. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ :  
สทิธิของบริษัทจดัการ  
1. รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทนุ
และคา่ธรรมเนียม คา่ใช้จ่าย และหรือเงินตอบแทนอ่ืนใด ตามอตัราท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ "คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจาก
ผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  
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2. สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซือ้หรือสัง่ซือ้ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไว้ใน
โครงการ  
3. สงวนสทิธิท่ีจะเล่ือนกําหนดการชําระคืนเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามท่ีระบไุว้ในโครงการ  
4. สงวนสิทธิท่ีจะรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุด้วยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนีต้ามท่ี
ระบไุว้ในโครงการ  
5. สงวนสทิธิท่ีจะชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุเป็นหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงินได้  
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
การจดัตัง้และจดทะเบียนกองทนุ การเปล่ียนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ  
1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สนิซึง่เป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมต่อสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชน  
2) ขอรับใบแทนหลกัฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทนุเปิดต่อสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีหลกัฐาน
ดงักลา่วสญูหาย  
3) ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทนุของกองทนุตามวิธีการท่ี กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
4) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพ่ิมจํานวนเงินทนุและการแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนและมลูค่าหน่วย
ลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมนัน้  
5) เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุ หรือวิธีจดัการกองทนุภายใต้หวัข้อ “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุ
หรือแก้ไขวิธีจดัการ”  
6) จดัทําหนงัสือชีช้วนใหม่ทกุรอบปีบญัชีเพ่ือแสดงข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชีและส่งให้แก่สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
7) ประกาศข้อมลู รายละเอียด การดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวกับกองทุน ตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจดัการลงทุน
กําหนด  
8) ดําเนินการเลกิกองทนุตามหวัข้อ "การเลกิโครงการจดัการกองทนุรวม"  
9) จดัให้มีการชําระบญัชีตามหวัข้อ "การชําระบญัชีของกองทนุรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือเลกิโครงการ"  
 

การบริหารกองทนุ  
1) จดัการกองทนุให้เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในโครงการท่ีได้รับตลอดจนข้อผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
2) นําเงินของกองทนุไปลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน และซือ้ ขาย ซือ้ลด ขายลด ไถ่ถอน จําหน่าย สัง่
โอน รับโอน เปล่ียนแปลงเพิ่มเติมหลกัทรัพย์ หรือฝาก ถอน ทรัพย์สินท่ีลงทนุไว้นัน้ โดยลงทนุให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์และนโยบายการลงทนุของโครงการ  
ทัง้นี ้โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นหลกั  
3) จดัให้มีการฝากทรัพย์สนิของกองทนุไว้กบัผู้ดแูลผลประโยชน์  
4) สัง่ผู้ดแูลผลประโยชน์ให้สง่มอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ายจ่ายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาคา่หลกัทรัพย์  
5) จดัให้มีการรับจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ของการจดัการของกองทนุตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและ
กองทนุรวม”  
6) เบิกจ่ายเงินของกองทนุสําหรับคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทนุภายใต้หวัข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากผู้
สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุและกองทนุรวม"  
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7) เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทนุถือหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนอยู่เท่าท่ีจําเป็น เพ่ือรักษาประโยชน์ของ
ผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
8) ดแูล ติดตาม รักษาสทิธิของกองทนุ ดําเนินการให้มีการฟ้องร้องบงัคบัคดี หรือฟ้องร้องเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหาย ทัง้นี ้
เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
9) ขอความเหน็ชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในการดําเนินการตามข้อ “การรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุรวมด้วยทรัพย์สนิอ่ืน"  
 

การจดัทําบญัชีและการรายงาน  
1) จดัทําบญัชีแสดงการลงทนุของกองทนุไว้โดยถกูต้องครบถ้วน  
2) จดัทํารายงานฐานะการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนั และจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในทกุสิน้วนัทําการนัน้  
3) จดัทํารายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพ่ือการลงทนุของกองทนุเป็นรายวนัและจดัสง่ให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายใน
ทกุสิน้วนัทําการนัน้  
4) คํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ตามท่ีกําหนดในหวัข้อ "วิธีการ
คํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ"  
5) จดัทําและจดัสง่รายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 
การขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุและงานทะเบียนหน่วยลงทนุ 
1) จดัให้มีใบจองซือ้หน่วยลงทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุซึง่มีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.
กําหนด  
2) ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีระบใุนโครงการและหนงัสือชีช้วน  
3) จดัสรรหน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีกําหนดในข้อ “การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้" "การจดัสรรหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สัง่ซือ้” และ 
“วิธีการจดัสรรเงินให้แก่ผู้สัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ”  
4) ดําเนินการจดัสรรจํานวนหน่วยลงทนุของกองทนุท่ีจะรับซือ้คืนจากผู้ ถือหน่วยลงทนุตามส่วนตามหวัข้อ “การเลื่อนกําหนดการ
ชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืน
หน่วยลงทนุ” หรือ “การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” หรือ “การชําระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน
เงิน”  
5) ดําเนินการยกเลิกจํานวนหน่วยลงทนุท่ีรับซือ้คืนซึ่งได้รับการจดัสรรเงินค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุแล้วในวนัทําการถดัจากวนัท่ี
บริษัทจดัการทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุจํานวนนัน้  
6) จดัให้มีและเก็บรักษาไว้ซึง่สมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
7) เปิดบญัชีกองทนุและออกหนงัสือรับรองสทิธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้จองซือ้หรือสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
8) จดัให้มีรายงานข้อมลูของกองทนุตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
9) ปิดบญัชีกองทนุของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมิได้ทําการซือ้ขายและไมมี่หน่วยลงทนุคงเหลือตามท่ีระบไุว้ในหวัข้อ “เง่ือนไขในการรับซือ้
คืนหน่วยลงทนุ”  
10) ขอความเห็นชอบจากผู้ดแูลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะดําเนินการตาม “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืน
แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือข้อ “การชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน”  
 

การแตง่ตัง้บคุคลอ่ืน  
1) จดัให้มีผู้ดแูลผลประโยชน์ซึ่งมีคณุสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.รวมถึงการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ของกองทนุและแต่งตัง้
ผู้ดแูลผลประโยชน์อ่ืนตามเง่ือนไขการเปล่ียนตวัผู้ดแูลผลประโยชน์ ทัง้นี ้โดยได้รับอนญุาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน  
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2) แตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุภายใต้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต ประกาศกําหนด  
3) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของกองทุนท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เหน็ชอบผู้สอบบญัชี  
4) แตง่ตัง้หรือดําเนินการเป็นนายทะเบียนเองตามท่ีบริษัทจดัการเหน็สมควร  
5) แตง่ตัง้ผู้ ชําระบญัชีของกองทนุ เม่ือยติุหรือเลกิกองทนุ  
6) แตง่ตัง้หรือถอดถอนท่ีปรึกษา  
 
การปฏิบติังานหรือการดําเนินการอ่ืนๆ ตามสทิธิและหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด  
1) กระทํานิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทนุ ซึง่บริษัทจดัการมีอํานาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย  
2) ปฏิบติัการอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลซุึง่วตัถปุระสงค์ของกองทนุ และรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ของ ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใต้ขอบเขต หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ ทัง้นี ้จะต้องไมข่ดัตอ่กฎหมาย ก.ล.ต.  
3) ปฏิบติัตามสทิธิและหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 
 
22.2. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์ :  
สทิธิของผู้ดแูลผลประโยชน์  
1. ได้คา่ตอบแทนจากกองทนุสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้ดแูลผลประโยชน์ตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลประโยชน์  
2. บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้ดแูลประโยชน์ของกองทนุตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาดงักลา่ว  
 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ดแูลประโยชน์  
หน้าท่ีโดยทัว่ไป  
(1) ดแูลให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบไุว้ในโครงการและข้อผกูพนัระหว่างผู้ ถือหน่วยลงทนุของ
กองทนุกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครัด  
(2) รับรองความถกูต้องในการคํานวณมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ท่ีบริษัทจดัการได้คํานวณไว้แล้วตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “วิธีคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และการประกาศมลูค่าทรัพย์สิน
สทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ หลกัเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง” ของโครงการ  
(3) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุและหรือชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอ่ืนของกองทนุเป็นยอดรวมให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดย
ผา่นบริษัทจดัการตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ  
(4) จ่ายเงินเฉล่ียคืนให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามคําสัง่ของผู้ ชําระบญัชี  
(5) รับเงินคา่ขายหน่วยลงทนุจากบริษัทจดัการเพ่ือเข้าบญัชีของกองทนุ  
(6) แจ้งให้บริษัทจดัการทราบ หากบริษัทจดัการมิได้ปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคําสัง่ หรือข้อบงัคบัอ่ืนใดท่ีออกตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.  
(7) ดําเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีให้บริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าท่ีของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจาก
บริษัทจดัการ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงหรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(8) ให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะดําเนินการตามหวัข้อ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทนุคืนแก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุ” หรือข้อ “การชําระค่ารับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้
คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ" หรือ "การหยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ” หรือ “การรับชําระหนีเ้พ่ือกองทนุ
ด้วยทรัพย์สนิอ่ืน”  
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(9) รับฝากทรัพย์สินของกองทนุจนกว่าการชําระบญัชีกองทนุ จะเสร็จสิน้ดแูลและตรวจสอบให้ผู้ ชําระบญัชีปฏิบติัตามมาตรา 130 
แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และในพระราชบญัญัติฉบบัแก้ไข ในกรณีท่ีผู้ ชําระบญัชีกระทําการ
หรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุให้ผู้ดแูล ผลประโยชน์รายงานให้สํานกัคณะกรรมการ 
ก.ล.ต ทราบโดยไมช่กัช้า  
(10) ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินจากบญัชีของกองทุนในเวลาท่ีกําหนดตามคําสัง่ของบริษัทจัดการโดยผู้ดูแลประโยชน์จะต้อง
รับผิดชอบตอ่ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ในกรณีท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ไมส่ามารถดําเนินการรับหรือจ่ายเงินได้ทนัเวลา  
(11) ผู้ดแูลผลประโยชน์จะต้องอนญุาตให้บริษัทจดัการ หรือผู้สอบบญัชีของกองทนุทําการตรวจสอบบญัชีหลกัทรัพย์ บญัชีของ
กองทนุ และเอกสารหลกัฐานอ่ืนของกองทนุได้ภายในเวลาทําการปรกติของผู้ดแูลผลประโยชน์  
(12) ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีของกองทนุ หรือผู้สอบบญัชีของผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือผู้สอบบญัชีอิสระหรือผู้ ชําระบญัชีของกองทนุ 
หรือหน่วยงานผู้ มีอํานาจควบคมุผู้ดแูลผลประโยชน์ ขอคําชีแ้จงไม่ว่า จะเป็นลายสญัลกัษณ์อกัษรหรือไม่ก็ตามเก่ียวกบัการกระทํา
ใด ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรัพย์ หรือบญัชีของกองทนุ หรือเร่ืองอ่ืนใดเก่ียวกบักองทนุผู้ดแูลผลประโยชน์ต้องแจ้งให้บริษัท
จดัการทราบ โดยทนัทีและจะต้องทํารายงานเก่ียวกบัคําขอดงักลา่ว พร้อมรายงานขัน้ตอนการปฏิบติัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ได้กระทํา
ไปแล้ว หรือท่ีจะกระทําตอ่ไปให้บริษัทจดัการทราบโดยไมช่กัช้า  
(13) หน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
 

หน้าท่ีในการรับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สนิ 
(1) รับฝาก ดแูล เก็บรักษา และบนัทกึทรัพย์สินของกองทนุ โดยแยกทรัพย์สินของกองทนุออกจากทรัพย์สินของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
และทรัพย์สินของบคุคลอ่ืนใดท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์ดแูลรักษาอยู่ จนกว่าจะเลิกกองทนุพร้อมทัง้ดแูลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของ
กองทนุ เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในโครงการและในหนงัสือชีช้วนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้อย่างปลอดภยัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์และบริษัทศนูย์รับหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เว้นแต่บริษัทจดัการจะอนญุาตหรือตกลงเป็นอย่างอ่ืน และหากมี
การเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องแจ้งให้บริษัทจดัการทราบทนัที  
(2) จดทะเบียนหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีได้รับมอบมา และจําเป็นต้องทําการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์นัน้  
(3) จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนและสถานท่ีเก็บรักษา โดยจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบและอนุญาตให้
ผู้สนบัสนนุของบริษัทจดัการได้เข้าร่วมในการตรวจสอบดงักลา่วด้วย  
(4) จดัทําบญัชีและรับรองความถกูต้องของทรัพย์สินของกองทนุท่ีรับฝากไว้ รวมทัง้จดัทําบญัชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของ
กองทนุ  
(5) ดแูล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทนุ เพ่ือผลประโยชน์ในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น การรับเงินปัน
ผล การรับดอกเบีย้และหรือหน่วยลงทนุและสิทธิประโยชน์อ่ืนใดท่ีกองทนุพงึจะได้รับ รวมทัง้ดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินัน้ 
ๆ รวมทัง้แจ้งให้บริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมีความจําเป็นท่ีต้องป้องกนัการเสียสทิธิท่ีมีอยูห่รือเก่ียวข้องกบัหลกัทรัพย์นัน้ๆ  
(6) สง่มอบ รับมอบ สัง่ซือ้ตามสิทธิ สัง่ซือ้ตามสิทธิ จําหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนทรัพย์ หลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินตลอดจนชําระและ
รับชําระราคาหลกัทรัพย์ โดยตรวจสอบความสมบรูณ์ ความถกูต้องครบถ้วนของหลกัทรัพย์และทรัพย์สนิก่อนดําเนินการ  
 

การรายงาน  
(1) รายงานตอ่บริษัทจดัการเก่ียวกบัเร่ืองดงันี ้ 
(ก) รายงานฐานะการลงทนุเป็นรายวนั  
(ข) รายงานรายละเอียดการรับจ่ายจากบญัชีเงินสด และเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิน้วนัทําการขายหรือรับซือ้คืน และ
คํานวณดอกเบีย้ค้างรับ  
(ค) รายงานเก่ียวกบัเงินลงทนุของกองทนุแยกตามประเภทของหลกัทรัพย์ และตาม สถานภาพของหลกัทรัพย์พร้อมคํานวณ
ดอกเบีย้ค้างรับ (ถ้ามี) เป็นรายวนั  



 

กองทนุเปิดกรุงไทยหุ้นทนุปันผล 45

(ง) รายงานเจ้าหนีซื้อ้หลกัทรัพย์และลกูหนีค้า่ขายหลกัทรัพย์เป็นรายวนั  
(จ) รายงานรายละเอียดเก่ียวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคาร  
(ฉ) รายงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบับญัชีหลกัทรัพย์และบญัชีเงินสดตามท่ีบริษัทจดัการร้องขอ 
(2) รายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการ หรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหาย
ตอ่กองทนุ หรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แหง่กฎหมาย ก.ล.ต. ทัง้นีภ้ายใน 5 วนันบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รู้ถงึ
เหตกุารณ์ดงักลา่ว  
ความรับผิดชอบของผู้ดแูลผลประโยชน์  
ผู้ดแูลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้แก่กองทนุ หรือบริษัทจดัการในกรณีท่ีความเสียหายดงักล่าวเกิดจาก
ความประมาทเลนิเลอ่ หรือกระทําผิดโดยจงใจ หรือการไมป่ฏิบติัตามท่ีได้ตกลงไว้กบับริษัทจดัการ 
 

22.3. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ :  
สทิธิของผู้สนบัสนนุ  
1. ได้รับคา่ธรรมเนียมสําหรับการทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุตามสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุ  
2. บอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุตามข้อกําหนดและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้สนบัสนนุ  
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้สนบัสนนุ  
1. จดัวางเอกสารเผยแพร่เก่ียวกบักองทนุ รวมทัง้ดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทนุ 
ราคาขายหน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุรวมทัง้ข้อมลูและเอกสารอนัจําเป็นตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
2. แจกจ่ายหนงัสือชีช้วนส่วนสรุปข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทุนควรทราบพร้อมใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ หรือใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทุน 
รวมทัง้ใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน หรือเอกสารการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับหน่วยลงทุนท่ีจําหน่าย หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับ
กองทนุ และแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนสว่นข้อมลูโครงการเม่ือมีผู้ ร้องขอ  
3. รับใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
4. ตรวจสอบความถกูต้องและความครบถ้วนของการกรอกใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ เอกสารการจองซือ้ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
หรือใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
5. ตรวจสอบหลกัฐานประกอบการซือ้หรือการขายทัง้หมดวา่ถกูต้อง เป็นจริงและครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในโครงการ  
6. ตรวจสอบวา่บตัรกองทนุถกูต้องและเป็นจริง 
 7. ตรวจสอบลายมือช่ือในเอกสารเพ่ือการสัง่ซือ้ ใบคําขอเปิดบญัชี ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ตรง
กบับตัรกองทนุ  
8. รับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หรือชําระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุ หรือเงินอ่ืนใด  
9. คืนเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุให้แก่ผู้ ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรแล้วตามท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท จดัการ  
10. เก็บรักษาใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ บตัรกองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ  
11. สง่มอบเอกสารหลกัฐานตามกําหนดโดยบริษัทจดัการ ให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน  
12. ให้ความร่วมมือกบับริษัทจดัการในการแจ้งหรือติดต่อกบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
แจ้งหรือติดตอ่เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของผู้สัง่ซือ้หน่วย ลงทนุ หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเม่ือมีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด  
13. ชีแ้จงข้อมลูให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุทราบ ในกรณีท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบ
อย่างมีนยัสําคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหน่วย ลงทนุหรือต่อการตดัสินใจในการลงทนุ หรือต่อการเปล่ียนแปลงในราคาของ
หน่วยลงทนุของกองทนุรวม  
14. ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการในการโฆษณากองทนุรวมท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทนุประกาศกําหนด 
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15. ทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีดงักลา่วข้างต้น 
 
22.4. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตวัแทนจําหน่าย : ไมมี่  
 
22.5. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทนุ : ไมมี่  
 
22.6. สทิธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทนุ/ท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ : ไมมี่  
 
22.7. สทิธิ หน้าท่ี ความรับผิดชอบและการแตง่ตัง้คณะตวัแทนผู้ ถือหน่วยลงทนุของท่ีปรึกษากองทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) : 
ไมมี่  
 
23. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเกบ็จากผู้ส่ังซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม : 
23.1. คา่ธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้สัง่ซือ้หรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ : 
23.1.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไมมี่ 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
 
23.1.2. คา่ธรรมเนียมการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ไมมี่ 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
 
23.1.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุ (Switching Fee) : ไมมี่ 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
 
23.1.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ตามท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 
23.1.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทนุ : ไมมี่ 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
 
23.1.6. คา่ปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทนุก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมมี่ 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
 
23.1.7. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : มี 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
1. คา่ธรรมเนียมการโอนเงินคา่ซือ้ หรือขายคืนหน่วยลงทนุตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบนัการเงินกําหนด สําหรับ
คา่ธรรมเนียมท่ีเกิดจากการโอนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุบริษัทจดัการจะหกัจากจํานวนคา่ขายคืนหน่วยลงทนุนัน้ ๆ 
2. คา่ธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือประเภทกระแสรายวนัเพ่ือซือ้หน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ 
(ถ้ามี) ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินกําหนด โดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ 
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3. คา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายในการทํารายการซือ้หน่วยลงทนุท่ีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบนัการเงินเรียกเก็บตามอตัราท่ีธนาคาร
พาณิชย์หรือสถาบนัการเงินกําหนด โดยคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะแยกตา่งหากจากจํานวนเงินท่ีสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
4. คา่ธรรมเนียม (ถ้ามี) ในการใช้บริการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ผา่นระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์(Telephone Banking)หรือผ่าน
เคร่ืองฝาก ถอนอตัโนมติั(ATM)ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย์กําหนด 
5. บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ จากผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีขอให้บริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วย
ลงทนุเป็นกรณีพิเศษ 
 

นอกเหนือจากกรณีปกติซึง่เป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการดําเนินการให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุราย ตามท่ีจ่ายจริง เช่น คา่ใช้จ่ายในการโอน
หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากบันายทะเบียน คา่แก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมลูในทะเบียน เป็นต้น โดยบริษัทจดัการ
จะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุรายดงักลา่วทราบ 
 

บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเว้นคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุให้กบัผู้สัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามมลูคา่การซือ้
หน่วยลงทนุ ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทนุ หรือการสัง่ซือ้หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการกําหนดขึน้
ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑ์ให้ทราบโดยทัว่กนั โดยจะปิดประกาศไว้ท่ีท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ 
และท่ีทําการทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุ 
 

23.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวม : 
23.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุน้อยกวา่หรือเท่ากบั 1,500 ล้านบาท คา่ธรรมเนียมการจดัการร้อยละ 1.00 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิ
สทุธิของกองทนุ* 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุสว่นท่ีเกิน 1,500 ล้านบาทขึน้ไป คา่ธรรมเนียมการจดัการร้อยละ 0.75 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สิน
สทุธิ* ของกองทนุ 
 

23.2.2. คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์รายปี : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา :  
ไมเ่กินร้อยละ 0.0725 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ* 
 

23.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุรายปี :  
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ* 
 

23.2.4. คา่ธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทนุ : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ไมมี่ 
 

23.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่าย : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
ไมมี่ 
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23.2.6. คา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ : 
รายละเอียด/จํานวน/อตัรา : 
1) คา่ใช้จ่ายเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเสนอขายครัง้แรกจะจ่ายตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของ
กองทนุเฉล่ียเทา่กนัทกุวนั เป็นเวลา 5 ปี ได้แก่  
(ก) คา่ใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ คา่ใช้จ่ายด้านการตลาด การสง่เสริมการขาย
ตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แตไ่มเ่กิน 0.15 ตอ่ปีของจํานวนเงินทนุของโครงการ 
(ข) คา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องในการจดัตัง้กองทนุ และคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
 

2) คา่ใช้จ่ายเพ่ือการดําเนินงานของกองทนุท่ีเรียกเก็บตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาตดัจ่ายทัง้จํานวนหรือ
ทยอยตดัจ่ายตามระยะเวลาการใช้งานของคา่ใช้จ่ายนัน้ ได้แก่  
(ก) คา่ใช้จ่ายในการจดัทําโฆษณาประชาสมัพนัธ์ คา่ส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัอบรมเผยแพร่ความรู้ คา่ใช้จ่ายด้าน
การตลาด การสง่เสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทนุ ตามท่ีจ่ายจริง แตไ่มเ่กิน 0.15 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ 
(ข) คา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย คา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม  
(ค) คา่จดัทํา จดัพิมพ์และจดัสง่ใบแจ้งผลการจดัสรรหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการจดัทําและจดัพิมพ์ ใบคําขอเปิดบญัชีกองทนุ บตัร
กองทนุ ใบคําสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใบคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ บตัรกองทนุ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง คา่จดัทําจดัพิมพ์ และจดัสง่หนงัสือ
บอกกลา่วรายงานตา่ง ๆ สาส์นถงึผู้ ถือหน่วย 
ลงทนุ  
(ง) คา่จดัทํา จดัพิมพ์ และจดัสง่เอกสารท่ีเก่ียวกบัการแก้ไขเปล่ียนแปลงโครงการ คา่ใช้จ่ายในการลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ การ
จดัประชมุผู้ ถือหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คา่จดัทํา คา่พิมพ์และจดัสง่หนงัสือชีช้วนและรายงานประจําปีถงึผู้ ถือหน่วยลงทนุ  
(ฉ) คา่แปลเอกสารท่ีเก่ียวกบัการดําเนินงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  
(ช) คา่เอกสารทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่เอกสารการลงบญัชีกองทนุ  
(ซ) คา่ใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนินคดีของผู้ดแูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องร้องให้บริษัทจดัการปฏิบติัหน้าท่ีหรือเรียกคา่สินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจดัการเพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุหรือเม่ือได้รับคําสัง่จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คา่ใช้จ่ายด้านกฎหมายเพ่ือรักษาสทิธิของกองทนุ คา่ใช้จ่ายในการติดตามหนีข้องกองทนุ  
(ฌ) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีด้้วยเงินสดตามตราสารแหง่หนี ้คา่ธรรมเนียมศาล คา่ธรรมเนียม
ทนายความ คา่ใช้จ่ายในด้านนิติกรรม คา่ประเมินราคา คา่จดจํานอง คา่ปลดจํานอง คา่จดัพิมพ์เอกสาร คา่ใช้จ่าย หรือ
คา่ธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัทางราชการ ค่าใช้จ่ายอนัเกิดจากการรับชําระหนีเ้ป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหนีด้้วยเงินสด
ตามตราสารแหง่หนี ้คา่ใช้จ่ายด้านภาษี คา่ทําประกนัภยัดแูล และเก็บรักษาตลอดจนคา่ใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
ดงักลา่ว  
(ญ) คา่ใช้จ่ายในการรับชําระเงินคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คา่ใช้จ่ายในการชําระเงินคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
(ฎ) คา่ธรรมเนียมธนาคารตา่ง ๆ คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่โทรศพัท์ คา่โทรสาร คา่ประกาศในหนงัสือพิมพ์ คา่ไปรษณียา
กรสําหรับหนงัสือโต้ตอบกบัผู้ ถือหน่วยลงทนุ คา่พาหนะ คา่ใช้จ่ายในการส่ือสารโต้ตอบโดยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์  
(ฏ) คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการชําระบญัชีและเลกิกองทนุ  
(ฐ) คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพ่ือการรับชําระหนีใ้ด ของกองทนุรวม  
 

การคิดคา่ใช้จ่ายตาม (1) และ (2) จะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกําหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่
ประเทศไทย  
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(3) คา่ธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการซือ้หลกัทรัพย์ ซึง่จะรวมอยูใ่นต้นทนุของคา่ซือ้หลกัทรัพย์เม่ือมีการซือ้หลกัทรัพย์และคา่ธรรมเนียมท่ี
เก่ียวกบัการขายหลกัทรัพย์จะถกูหกัจากคา่ขายหลกัทรัพย์เม่ือมีการขายหลกัทรัพย์ ได้แก่  
(ก) คา่อากรแสตมป์  
(ข) คา่ธรรมเนียมหรือคา่นายหน้าการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
(ค) คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 

(4) คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง กบัการจดัการกองทนุซึง่มิได้ระบไุว้ในข้อ 23.2 (ถ้ามี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทนุตามจํานวน
เงินและเวลาท่ีเกิด 
คา่ใช้จ่ายนัน้จริง ทัง้นีก้ารเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายดงักลา่วจะไมเ่กินร้อยละ 0.05 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุโดยบริษัท
จดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบสว่นท่ีเกินกวา่อตัราท่ีกําหนดในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายตามข้อ (4) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการ
อยา่งชดัเจนในหนงัสือชีช้วนฉบบัข้อมลูสําคญัท่ีผู้ลงทนุควรทราบและในรายงานประจําปี ซึง่บริษัทจดัการจดัทําเม่ือสิน้รอบ
ระยะเวลาบญัชีแตล่ะปี  
 

อนึง่ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีสามารถประมาณการได้ซึง่เรียกเก็บจากกองทนุ เม่ือรวมกนัแล้วไมเ่กินร้อยละ 3.50 ตอ่ปี ของ
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุ ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายดงักลา่วไม่รวมคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถประมาณ
การได้ อาทิ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการขอมติผู้ ถือหน่วย/แก้ไขโครงการ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดี ตลอดจนคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ เป็นต้น โดย
จะเรียกเก็บตามท่ีจ่ายจริง อยา่งไรก็ตาม ผู้ลงทนุสามารถดรูายละเอียดคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจริงได้ในหนงัสือชีช้วนสว่นสรุป ใหม่ทกุ
รอบปีบญัชี เพ่ือแสดงรายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบักองทนุ ณ วนัสิน้ปีบญัชีท่ีผา่นมา 
 

คา่ใช้จ่ายตามข้อ (1) และข้อ (2) จะถกูเปิดเผยเป็นยอดรวมของคา่ใช้จ่ายปรากฎในรายการคา่ใช้จ่าย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทนุ ของกองทนุซึง่เป็นสว่นหนึง่ของรายงานประจําปี  
 
ทัง้นี ้คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทัง้หมดของกองทนุจะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั  
 

อยา่งไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอ่ืนใดในทํานองเดียวกนั บริษัทจดัการขอ
สงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงการรับรู้ภาษีตา่ง ๆ ดงักลา่วโดยถือวา่ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว  
 

หมายเหต ุ:  
*บริษัทจดัการจะคํานวณคา่ธรรมเนียมทกุวนัท่ีมีการคํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิโดยใช้มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุในแตล่ะวนัท่ี
คํานวณนัน้เป็นฐานในการคํานวณคา่ธรรมเนียม โดยคา่ธรรมเนียมดงักลา่วจะบวกด้วยภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษี
อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั (ถ้ามี) และบริษัทจดัการจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน  
 

23.3. การเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย :  
บริษัทจดัการสงวนสทิธิท่ีจะเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไมถื่อวา่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยบริษัทจดัการจะดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 
23.3.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายของ
กองทนุรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปีมิได้ เว้นแตใ่นกรณีท่ีได้รับ
มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด และในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียม หรืออตัราคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่ 60 วนั ตามวิธีการดงัตอ่ไปนีก่้อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มดงักลา่ว 
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(1) ประกาศหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั เป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั และ 
(2) ติดประกาศไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็น
สถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 

23.3.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการจะมีการลดอตัราคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย  
บริษัทจดัการจะติดประกาศการลดคา่ธรรมเนียม หรือคา่ใช้จ่าย ไว้ ณ สํานกังานของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดตอ่ทกุแหง่ของ
ผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืน (ถ้ามี) ท่ีใช้เป็นสถานท่ีในการซือ้ขายหน่วยลงทนุ 
 

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงตามข้อ 23.3.1 และข้อ 23.3.2 ข้างต้น บริษัทจดัการจะแจ้งให้สํานกังานทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นั
เปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่าย 
 

23.3.3 กรณีท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต.คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานกังาน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการ
เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์ในการคิดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายของกองทนุรวมตามท่ีระบใุนข้อ 23.1 และ 23.2 เป็นอยา่งอ่ืนใน
อนาคต บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงวธีิการคิดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใช้จ่ายตามหลกัเกณฑ์ท่ีบงัคบัใช้ใหม ่โดยถือวา่
ได้รับมติจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว 
 

24. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาํเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง : 
24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคา่ทรัพย์สินสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  
1.บริษัทจดัการจะคํานวณมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิของกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด 
2. บริษัทจดัการจะคํานวณและประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้
(2.1) คํานวณมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการ 
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทนุและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุทกุสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ให้ใช้มลูค่าหน่วยลงทนุ
ของสิน้วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดงักลา่ว 
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุของวนัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) วนัทําการก่อนวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให้ประกาศภายในวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 
(ข) วนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ 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) ได้กระทําผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีจัดขึน้โดยสมาคม (NAV 
Center) หรือช่องทางอ่ืนท่ีสํานกังานยอมรับ บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูค่าหน่วยลงทนุภายใน 2 วนัทําการ
ถดัไปก็ได้ 
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(3) ดําเนินการประกาศทางหนงัสือพิมพ์เพ่ือให้ผู้ลงทนุทราบข้อมลูดงักล่าวภายในเวลาท่ีผู้ลงทนุสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมลูใน
การตดัสนิใจลงทนุได้  
(4) จดัให้มีข้อมลูดงักลา่วไว้ ณ ท่ีทําการทกุแหง่ของบริษัทจดัการ และสถานท่ีทกุแห่งท่ีผู้สนบัสนนุการขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ
ใช้ซือ้ขายหน่วยลงทนุ เว้นแต่ในกรณีของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั บริษัทจดัการกองทนุรวมจะจดัให้มีข้อมลูดงักลา่ว
ด้วยหรือไมก็่ได้ 
 
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูค่าทรัพย์สนิสทุธิหารด้วยจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดเม่ือสิน้วนัทําการท่ีคํานวณนัน้ 
มลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิและมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีประกาศข้างต้น ต้องได้รับการรับรองโดยผู้ดแูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีท่ีมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ จํานวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเปิดไมถ่กูต้อง บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

3. การใช้ตวัเลขทศนิยมของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ มลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือจํานวนหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิด   
บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี ้
(3.1)  คํานวณและประกาศมลูค่าทรัพย์สนิสทุธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 
(3.2) คํานวณมลูค่าหน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สําหรับมลูค่า
หน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการคํานวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึน้ ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพ่ือใช้ในการ
คํานวณราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุจะตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 
(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทนุตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่ง  โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้ 
และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  ตามท่ีคํานวณได้ใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้ผลลพัธ์
เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ง  โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ทิง้  
 
ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึน้จากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นัน้รวมเข้าเป็นทรัพย์สินของ
กองทนุเปิด 
 
4. ให้บริษัทจดัการกองทนุรวมได้รับยกเว้นไมต้่องปฏิบติัตามข้อ 2. เม่ือมีเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เม่ือบริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ขายหรือรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ หรือหยดุรับคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ โดยให้ได้รับ
ยกเว้นในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
(2) เม่ือมีเหตท่ีุบริษัทจดัการกองทนุรวมต้องเลกิกองทนุรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตัง้แตว่นัท่ีปรากฎเหตดุงักลา่ว 
 
24.2 หลกัเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทจดัการดําเนินการในกรณีท่ีราคาขายหน่วยลงทนุหรือราคารับซือ้คืนหน่วยลงทนุของกองทนุ
เปิดไมถ่กูต้อง  
1.ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์  หรือต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  บริษัทจดัการจะจดัทําและสง่รายงานให้ผู้ดแูล
ผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และจดัให้มีสําเนารายงาน
ดงักล่าวไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการเพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้  โดยรายงานดงักล่าวจะมี
รายการอยา่งน้อย  ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(2) ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(3) สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(4) มาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง  ทัง้นี ้เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยั
ภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้สดุท้ายของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศนูย์ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ไมถ่กูต้อง 
 

ในกรณีท่ีเหตขุองความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเน่ืองต่อการคํานวณราคาหน่วยลงทนุ
ครัง้ตอ่ไป เช่น การกําหนดอตัราดอกเบีย้ผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจดัการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทนุให้ถกูต้องนบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการ
พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องด้วย 
 

2.ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้องตัง้แต่หนึ่งสตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราตัง้แต่ร้อยละ 
0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง  บริษัทจดัการจะคํานวณราคาหน่วยลงทนุย้อนหลงันบัแต่วนัท่ีพบราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง
จนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุถกูต้อง และดําเนินการดงัต่อไปนีเ้ฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องต่างจากราคาหน่วยลงทนุท่ี
ถกูต้องตัง้แตห่นึง่สตางค์ขึน้ไป และคิดเป็นอตัราสว่นตัง้แตร้่อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(1) จดัทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิน้ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีพบว่าราคาหน่วย
ลงทนุนัน้ไมถ่กูต้อง  และ    สง่รายงานดงักลา่วให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ภายในวนัทําการถดัจากวนัท่ีคํานวณราคาหน่วยลงทนุเสร็จสิน้ 
เพ่ือให้ผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ ดูแล
ผลประโยชน์  ทัง้นี ้รายงานดงักลา่วจะมีรายการอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้อง 
(ข)  ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง 
(ค)  สาเหตท่ีุทําให้ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง 
(ง)  การดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้อง  
ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะจดัให้มีสําเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ท่ีทําการของบริษัทจดัการ เพ่ือให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได้  
 

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทนุท่ีถกุต้องภายในวนัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
 

(3) ประกาศช่ือกองทนุรวมท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย
หนึง่ฉบบัภายใน 3 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
 

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีได้ซือ้หรือขายคืนหน่วยลงทนุในช่วง
ระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานดงักลา่ว 
 

(5) จดัทํารายงานมาตรการป้องกนัเพ่ือมิให้ราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง และส่งรายงานดงักลา่ว  พร้อมทัง้สําเนารายงานการแก้ไข
ราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทําตาม (1) ให้สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทําการนบัแต่วนัท่ีผู้ดแูล
ผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคานัน้  เว้นแต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่
ถกูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  บริษัทจดัการจะไมส่ง่รายงานมาตรการป้องกนัให้สํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แตจ่ะสง่สําเนาเอกสารท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ
ควบคมุได้แทน 
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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  บริษัทจดัการจะเพ่ิมจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึ่งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทนุท่ีไม่ถกูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัส่วน
ตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ   แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่   บริษัท
จดัการจะจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ 
 

(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี ้
(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะเพิ่มจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ ซือ้หน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่เทา่กบัสว่น
ตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง หรือจ่ายเงินของกองทนุเปิดเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นตา่งของราคา 
เพ่ือชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุ    
(ข) กรณีท่ีเป็นการรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ  บริษัทจดัการจะลดจํานวนหน่วยลงทนุของผู้ขายคืนหน่วยลงทนุเป็นจํานวนซึง่มีมลูคา่
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุท่ีไมถ่กูต้องกบัราคาหน่วยลงทนุท่ีถกูต้อง    
 

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทนุไม่มีหน่วยลงทนุเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทนุเหลืออยู่น้อยกว่าจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจะต้องลด  
บริษัทจดัการจะจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัสว่นต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่วยลงทนุท่ีเหลืออยู่นัน้
และจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาท่ีขาดอยู่  แล้วแต่กรณี เพ่ือชดเชยราคาให้แก่กองทนุเปิด  เว้น
แต่การท่ีราคาหน่วยลงทนุไม่ถูกต้องมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุได้ เช่น ราคาหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดครัง้
สุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถูกต้อง  และผู้ ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุ
ดงักลา่ว  
 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทนุรายใดมีมลูคา่ไม่ถงึหนึง่ร้อยบาท   บริษัท
จดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุ   แต่ถ้าบคุคลดงักลา่วไมมี่สถานะเป็นผู้ ถือ
หน่วยลงทนุแล้ว  บริษัทจดัการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีผู้ดแูลผลประโยชน์รับรองข้อมลูในรายงานการ
แก้ไขราคาย้อนหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
 

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

4. บริษัทจดัการจะรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากราคาหน่วยลงทนุไม่ถกูต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคา
ตามข้อ 2(3) ในหนงัสือพิมพ์ คา่ออกเช็ค คา่ใช้จ่ายในการจดัสง่เงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ ซือ้หน่วยลงทนุและผู้ขายคืนหน่วยลงทนุ เป็น
ต้น เว้นแตใ่นกรณีท่ีราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูต้องมีสาเหตมุาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคมุได้  
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25. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชี วนัท่ี 30  เดือน มิถนุายน  
วนัท่ีสิน้สดุรอบบญัชีครัง้แรกวนัท่ี 30 เดือน มิถนุายน  พ.ศ. 2544  
 
26. การกาํหนดเวลา และวิธีการจ่ายเงนิปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :  
ในกรณีท่ีโครงการมีกําไรจากการดําเนินงาน โครงการมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่กินปีละ 12 ครัง้ โดยใน
การพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับแตล่ะงวดบญัชี บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหวัข้อ "นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล" บริษัทจดัการจะดําเนินการเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลดงันี ้ 
 

บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในข้อ “นโยบายการจ่ายเงินปันผล” โดยจะดําเนินการเก่ียวกบัการ
จ่ายเงินปันผลดงันี ้ 
1. บริษัทจดัการจะปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุและคํานวณกําไรสทุธิตอ่หน่วยและเงินปันผลตอ่หน่วยโดยถือจํานวนหน่วยลงทนุ
ตามทะเบียนกองทนุของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ เวลา 8.00 น. ของวนัปิดทะเบียนหน่วยลงทนุเป็นเกณฑ์ โดยบริษัทจะจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ือปรากฎอยูใ่นทะเบียนกองทนุของนายทะเบียนหน่วยลงทนุ ณ วนัเวลาดงักลา่วเทา่นัน้  
 

2. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุน เพ่ือการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผลใน
หนงัสือพิมพ์รายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทําการทกุแห่งของบริษัทจดัการและจดัให้มีประกาศดงักลา่ว
ไว้ ณ สถานท่ีติดต่อทกุแห่งของผู้สนบัสนนุ และสง่หนงัสือแจ้งให้ผู้ดแูลผลประโยชน์ และผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หน่วยลงทนุทราบ  
 

3. บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลตามวิธีการรับเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุท่ีระบไุว้ในใบคําขอเปิดบญัชี ภายใน 10 วนัทําการนบัจาก
วนัปิดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทนุ 
 

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

27. สทิธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน :  
27.1. สทิธิในการขายคืนหน่วยลงทนุ :  
บริษัทจดัการมีข้อผกูพนัท่ีจะต้องรับซือ้คืนหน่วยลงทนุจากผู้ ถือหน่วยลงทนุ เม่ือผู้ ถือหน่วยลงทนุนําหน่วยลงทนุมาขายคืนแก่บริษัท
จดัการ หรือผ่านผู้สนบัสนนุ ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถนําหน่วยลงทนุมาขายคืนได้ทกุวนัทําการรับซือ้คืนตามราคารับซือ้คืนหน่วย
ลงทนุ ซึง่คํานวณตามหวัข้อ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ มลูค่าหน่วยลงทนุ 
และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์และวิธีดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ” และได้รับการรับรองโดยผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีท่ีบริษัทจดัการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ในหวัข้อ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทนุคืนแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุตามคําสัง่ซือ้หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุ” หรือ "การ
หยดุรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ" 
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27.2. สทิธิในการรับเงินปันผล :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิท่ีจะได้รับการจดัสรรกําไรในรูปของเงินปันผลจากกองทนุตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในหวัข้อ 
“กําหนดเวลาและวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ” 
 

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

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

(ค) ผู้โอนหน่วยลงทนุจะต้องเสียคา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุ ตามอตัราท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุกําหนด และหลงัจากท่ีนาย
ทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทนุแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทนุจะส่งมอบใบเสร็จรับเงินและใบกํากบั
ภาษี พร้อมหลกัฐานการรับคําขอโอนหน่วยลงทนุแก่ผู้ โอนและผู้ รับโอนไว้เป็นหลกัฐาน 
 

(ง) ทัง้นี ้สทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุจะเกิดขึน้ หลงัจากท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้บนัทกึข้อมลูการโอนหน่วยลงทนุของผู้ โอนและ
ผู้ รับโอนในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้วเทา่นัน้ โดยนายทะเบียนหน่วยลงทนุจะออกและจดัสง่หนงัสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุ
ทางไปรษณีย์แก่ผู้ โอนและผู้ รับโอนภายใน 15 วนันบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัท่ีนายทะเบียนหน่วยลงทนุได้รับคําขอโอนหน่วยลงทนุพร้อม
เอกสารครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
 

27.4. สทิธิในการลงมติเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสิทธิลงมติ เพ่ือทําการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการหรือแก้ไข วิธีจดัการ ได้ ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะดําเนินการตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 28 “วิธีการแก้ไขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแก้ไขวิธีการจดัการ”  
 

ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผู้ ถือหน่วยลงทุน (omnibus 
account) ต้องไม่นบัคะแนนเสียงของบคุคลหรือกลุม่บคุคลเดียวกนันัน้ในสว่นท่ีเกินกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ี
จําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
 

27.5. สทิธิในการได้รับเงินคืนเม่ือเลกิโครงการ :  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิท่ีจะได้รับเงินคืนเม่ือโครงการสิน้สดุลง โดยบริษัทจดัการจะจดัให้มีผู้ ชําระบญัชีท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. เหน็ชอบเป็นผู้ ชําระบญัชี โดยจะได้ดําเนินการให้มีการจําหน่ายทรัพย์สนิของโครงการ ชําระภาระหนีส้นิและแจกจ่ายเงินคืน
ให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตามวิธีการท่ีระบไุว้ภายใต้หวัข้อ “การชําระบญัชีกองทนุเม่ือเลกิโครงการและวิธีการเฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือ
หน่วยลงทนุเม่ือเลกิโครงการ” 
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27.6. สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ :  
27.6.1 สทิธิในการจํานําหน่วยลงทนุ  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุสามารถนําหน่วยลงทนุไปจํานําได้ตามกฎหมาย แตท่ัง้นี ้นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจํานําให้แก่
ผู้ รับจํานําท่ีเป็นสถาบนัการเงินเทา่นัน้  
 

27.6.2 สทิธิในการได้รับชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุมีสทิธิได้รับชําระซือ้คืนหน่วยลงทนุ เป็นหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงินได้ในกรณีท่ีกองทนุ ไมส่ามารถชําระคา่
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุให้ แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ ตามท่ีกําหนดไว้ภายใต้หวัข้อ “การชําระคา่รับซือ้คืนหน่วยลงทนุด้วยหลกัทรัพย์หรือ
ทรัพย์สนิอ่ืนแทนเงิน”  
 

27.6.3 สทิธิประโยชน์อ่ืน  
ผู้ ถือหน่วยลงทนุสามารถขอให้บริษัทจดัการดําเนินการเปล่ียนผู้ดแูลผลประโยชน์ หรือผู้สอบบญัชีได้ ทัง้นีเ้ป็นไปตามท่ีระบใุนหวัข้อ 
“วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุหรือแก้ไขวิธีจดัการ” 
 

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

ในกรณีท่ีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือวิธีการจดัการ ได้กระทําตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ ซึ่งคิดตามจํานวน
หน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการจัดการ บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้มีมติให้แก้ไข 
 
อย่างไรก็ดี ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่ามติของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักล่าวไม่เกินร้อย
ละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ หรือในกรณีท่ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน 
หากปรากฏวา่มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุเม่ือคํานวณเฉพาะหน่วยลงทนุแต่ละชนิด มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 55 ของจํานวนหน่วยลงทนุ
ชนิดนัน้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยงัผู้ดูแลผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้ดูแล
ผลประโยชน์รับรองผลการนบัมตินัน้ 
 
ทัง้นี ้มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามข้างต้น หมายความว่า มติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุ
รวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของโครงการ 
 
ทัง้นี ้บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยงัผู้ ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะ
ประกาศในหนงัสือพิมพ์รายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบั ภายใน 15 วนันบัแต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ วนัท่ีได้มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วแตก่รณี 
 
28.2 ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุได้ เน่ืองจากข้อจํากดั
ในการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการกองทนุรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน
ตามแนวทางท่ีสํานกังานกําหนดได้ 
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28.3 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจดัการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ ถือหน่วยลงทนุ หรือเพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจดัการอาจขอรับความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการย่ืนคําขอเป็นหนังสือ พร้อมทัง้
รายละเอียดของโครงการท่ีแก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคํารับรองของผู้ดแูลผลประโยชน์ 
เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานท่ีครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเหน็ชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้ 

 
28.4 บริษัทจดัการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทนุของโครงการจดัการกองทนุท่ีได้จดทะเบียนไว้กบัสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวา่ได้รับความเหน็ชอบจากผู้ ถือหน่วยลงทนุแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจดัการจะปฏิบติัให้เป็นไปตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   
 

29. การเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  
เง่ือนไขพิเศษในการเลกิกองทนุ :  
29.1 หากปรากฏวา่กองทนุเปิดใดมีมลูคา่หน่วยลงทนุหรือมีผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นจํานวนดงันี ้ 
(1) มลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูค่าท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่ห้าสบิล้านบาทในวนั
ทําการใด และบริษัทจดัการประสงค์จะเลิกกองทนุรวม 
(2) จํานวนผู้ ถือหน่วยลงทนุลดลงเหลือน้อยกวา่สามสบิห้ารายในวนัทําการใด ๆ 
(3) มีการขายคืนหน่วยลงทนุในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
ก. มีการขายคืนหน่วยลงทนุ ณ วนัใดวนัหนึง่เกินกวา่สองในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
ข. มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทนุในช่วงระยะเวลาห้าวนัทําการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดติดต่อกนัคิดเป็นจํานวนเกินกว่าสองใน
สามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด    
 

29.2 เม่ือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ให้บริษัทจดัการเลิกกองทนุเปิดในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการ
จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทนุเปิด หรือไมป่ฏิบติัตามหน้าท่ีของตน  
 

29.3 เม่ือได้รับความเหน็ชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้เเล้ว
ทัง้หมดของโครงการจดัการ  
 

29.4 สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนมุติัให้จดัตัง้และจดัการกองทนุ หากปรากฎเหตดุงัต่อไปนี ้
(1) มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการจดัการกองทนุรวมหรือข้อผกูพนัระหวา่งผู้ ถือหน่วยลงทนุกบับริษัทจดัการกองทนุรวมท่ีขดัหรือแย้ง
กบักฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอํานาจแหง่กฎหมายดงักลา่ว 
(2) มีการจําหน่ายหน่วยลงทนุโดยบริษัทจดัการกองทนุรวมมิได้ปฏิบติัหรือดแูลให้มีการปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการเสนอขาย
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุทัว่ไปตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการจดัสง่
หรือแจกจ่ายหนงัสือชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
(3) ในกรณีทีเป็นกองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั หากปรากฎข้อเทจ็จริงวา่มีผู้ ถือหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเป็นบคุคลอ่ืน
ใดท่ีมิใช่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัตามท่ีระบไุว้ในโครงการจดัการกองทนุรวม 
(4) บริษัทจดัการกองทนุรวมไม่ปฏิบติัหรือไมส่ามารถดําเนินการตามคําสัง่ของสํานกังานตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ   
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29.5 เม่ือสํานกังานมีคําสัง่เลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสํานกังานมีคําสัง่เพิกถอนการอนมุติัจดัตัง้กองทนุรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจดัตัง้และจดัการกองทนุ 
 

30. การดาํเนินการของบริษัทจัดการ เม่ือเลกิโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนีเ้พ่ือเลกิกองทนุเปิดดงักลา่ว  
(ก) ยติุการรับคําสัง่ซือ้และคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัทําการท่ีปรากฎเหตตุามข้อ 29.1 
(ข) แจ้งให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนรวมทัง้แจ้งเป็นหนังสือให้
สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทัง้นีภ้ายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัทําการท่ีปรากฎเหตตุามข้อ 29.1 
(ค) จําหน่ายหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทนุเปิดดงักลา่วภายใน 5 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทําการท่ีปรากฎ
เหตตุามข้อ 29.1 เพ่ือรวบรวมเงินเทา่ท่ีสามารถกระทําได้เพ่ือชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยอตัโนมติั 
(ง) ชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจํานวนเงินท่ีรวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุภายใน 10 วนัทําการนบัตัง้แต่วนัถดั
จากวนัทําการท่ีปรากฎเหตตุามข้อ 29.1 และเม่ือได้ดําเนินการชําระคา่ขายคืนหน่วยลงทนุแล้วจะถือวา่เป็นการเลกิกองทนุเปิดนัน้ 
 
เม่ือได้ดําเนินการตาม (ก) ถงึ (ง) แล้ว หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลืออยูจ่ากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชีของ
กองทนุรวม  
 
ในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทนุท่ีขายได้แล้วทัง้หมดโดยคํานวณตามมลูคา่ท่ีตราไว้ของหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดใดลดลงเหลือน้อย
กวา่ 50 ล้านบาทในวนัทําการใด หากบริษัทจดัการประสงค์จะเลกิกองทนุเปิดนัน้บริษัทจดัการจะดําเนินการตาม (ก) ถงึ (ง) และ
หากมีหลกัทรัพย์หรือทรัพย์สนิคงเหลืออยูจ่ากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการชําระบญัชีของกองทนุรวม 
 
31. การชาํระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงนิคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเม่ือเลกิโครงการ :  
บริษัทจัดการอาจทําหน้าท่ีชําระบญัชีของกองทนุ หรืออาจแต่งตัง้บุคคลอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเป็นผู้
ชําระบญัชีของกองทนุรวมก็ได้ ทัง้นี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และเม่ือแต่งตัง้ผู้ ชําระบญัชีแล้ว 
บริษัทจดัการและผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการชําระบญัชีตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด 
สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินตอบแทนในการชําระบญัชีของกองทนุจะหกัจ่ายจากทรัพย์สินของกองทนุและผู้ ชําระบญัชีจะดําเนินการ
เฉล่ียคืนเงินให้แก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุตาม มลูค่าทรัพย์สินสทุธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสดัสว่นจํานวนหน่วยลงทนุท่ีผู้ ถือหน่วยลงทนุถือ
อยูต่ามท่ีปรากฎในทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ ณ วนัเลกิกองทนุ  
 
เม่ือได้ชําระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ ชําระบญัชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทนุรวมกบัสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้
ชําระบัญชีจะโอนทรัพย์สินคงค้างใด ๆ ท่ีเหลืออยู่ภายหลงัการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว ให้ตกเป็นกรรมสิทธิของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
32. อ่ืนๆ :  
32.1 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุ 
ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย
หลกัเกณฑ์เก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปล่ียนให้บริษัทจดัการรายอ่ืนเข้าจดัการกองทนุรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานกังาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมาก
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ของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึ่งคิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุ
รวมภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีบริษัทจดัการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทนุดงักล่าว ทัง้นี ้หากมี
เหตจํุาเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอให้สํานกังานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้  โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่
จะคํานงึถงึประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุเป็นสําคญั  และในกรณีท่ีมีคา่ใช้จ่ายเกิดขึน้จากการเปล่ียนบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว หากบริษัทจดัการไมส่ามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจดัการ
จะดําเนินการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป   
 

32.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทนุใช้บริการบคุคลอ่ืน (soft commission) 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผู้ ให้บริการ อันเน่ืองมาจากการใช้บริการของบุคคล
ดงักลา่วในการจดัการกองทนุได้  แตต้่องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้
 (1)  ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไว้นัน้ต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ 
 (2)  ต้องไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าบริษัทจดัการใช้บริการของบคุคลนัน้บ่อยครัง้เกินความจําเป็นเพ่ือให้กองทนุได้รับ
ประโยชน์จากบคุคลดงักลา่ว (churning) 
 

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนท่ีอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ  บริษัทต้องกระทําด้วย
ความเป็นธรรมและคํานงึถงึลกัษณะและประเภทหลกัทรัพย์ท่ีอาจมีไว้ได้ของกองทนุนัน้ด้วย 
 

32.3 ข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทนุได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
กองทนุรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ว่าด้วยเร่ืองหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือ
หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 
 

ทัง้นี ้โดยมีเง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุกรณีท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ ดงันี ้
(1) บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรือ
กลุม่บคุคลเดียวกนัใดเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ 
 

(2) การจํากดัสิทธิรับเงินปันผลของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้
(ก) บคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดท่ีถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ จะถกูจํากดัสทิธิรับเงินปันผลในสว่นท่ีถือ
เกินนัน้ เว้นแตใ่นกรณีดงัตอ่ไปนี ้
1. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทนุมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสดัสว่นการถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุของบคุคลหรือกลุม่บคุคลท่ีได้รับการยกเว้น
ตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 
(ข) บริษัทจดัการจะยกเงินปันผลสว่นท่ีถกูจํากดัสทิธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผน่ดิน 
(ค) ในระหวา่งการดําเนินการเพ่ือยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผน่ดินบริษัทจดัการจะจดัทําบญัชีและแยกเงินปันผลสว่นดงักลา่ว
ออกจากทรัพย์สินอ่ืนของกองทนุรวมโดยไมนํ่ามารวมคํานวณเป็นมลูคา่ทรัพย์สินของกองทนุรวม 
 (3) ในกรณีท่ีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสียง
สว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีท่ีกองทนุรวมมีการแบง่ชนิด
หน่วยลงทนุหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทนุ บริษัทจดัการจะไมน่บัคะแนนเสียงสว่นท่ีเกินกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหน่วย
ลงทนุชนิดนัน้ เว้นแตช่นิดหน่วยลงทนุนัน้มีบคุคลใดหรือกลุม่บคุคลเดียวกนัใดเพียงรายเดียวหรือกลุม่เดียวเป็นผู้ ถือหน่วยลงทนุ
ชนิดนัน้ บริษัทจดัการจะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหน่วยลงทนุดงักลา่วเตม็ตามจํานวนท่ีถืออยู่ 
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32.4 การจดัทําทะเบียนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และข้อจํากดัในการโอนหน่วยลงทนุ 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีหน้าท่ีจดัให้มีทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุตามหลกัเกณฑ์ท่ีออกตามมาตรา 125 (5) แหง่พระราชบญัญติั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 
ให้สนันิษฐานไว้ก่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทนุถกูต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สนิอ่ืน รวมทัง้การให้สิทธิหรือการจํากดัสิทธิใด ๆ แก่
ผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีปรากฏรายช่ือในสมดุทะเบียนผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผกูพนัหรือตามกฎหมายแล้ว 
ให้ถือวา่บริษัทจดัการกองทนุรวมได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีแล้ว 
 
บริษัทจดัการกองทนุรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทนุเกินข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุตาม
ประกาศคณะกรรมกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัข้อจํากดัการถือหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  
 
32.5 หลกัเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
การดําเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทนุรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุ หากบริษัทจดัการกองทนุ
รวมได้ดําเนินการไปตามมติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือวา่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทัง้ปวงเหน็ชอบให้ดําเนินการ
ดงักลา่วและมีผลผกูพนัตามมติ 
มติของผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีให้ดําเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแย้งกบัหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมาย ให้ถือวา่มตินัน้เสียไป 
 
ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพ่ือแก้ไขข้อผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบตอ่สิทธิของผู้ ถือหน่วยลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั ต้องได้รับมติโดยเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหน่วยลงทนุซึง่คิดตามจํานวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
โครงการจดัการกองทนุรวมนัน้ เว้นแตก่รณีท่ีกองทนุรวมมีการแบง่ชนิดหน่วยลงทนุ การขอมติผู้ ถือหน่วยลงทนุต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์เพิ่มเติมดงัตอ่ไปนีด้้วย 
(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุทกุชนิด โดยแตล่ะชนิดได้รับผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั 
ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผลประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีถือหน่วย
ลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกินกึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนิด 
(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดใดชนิดหนึง่ ให้ได้รับมติผู้ ถือหน่วยลงทนุชนิดท่ีได้รับผลกระทบเกิน
กึง่หนึง่ของจํานวนหน่วยลงทนุชนิดนัน้ 
 
32.6 ข้อกําหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกําหนดให้สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนั
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมลูเก่ียวกบับญัชีของบคุคลท่ีอยู่ในบงัคบัต้องเสีย
ภาษีให้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง่รวมถึงบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติอเมริกนั ผู้ซึง่มีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึง่
มีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กบั FFI นัน้ นอกจากนีย้งัปรากฎด้วยว่าในปัจจบุนัมีรัฐบาลในหลายประเทศ
กําลงัดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกบั FATCA (ซึง่ต่อไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดงักลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง”) 
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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 (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมต้นตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทนุทางอ้อมใน
ทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่จะเร่ิมต้นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบนัการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
ผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) มีหน้าท่ีดําเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักลา่วก่อนชําระให้กบักองทนุรวมท่ีเป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทัง้ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนบัสนนุการ
ขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ ท่ีเข้าร่วมผกูพนัตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบัการทําธุรกรรมทางการเงินหรือ
ยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบักองทนุรวมหรือบริษัทจดัการ ซึง่อาจทําให้กองทนุรวมไม่สามารถดําเนินการลงทนุต่อไปได้ และ/หรือ
ดําเนินการลงทนุได้อยา่งไมมี่ประสทิธิภาพ รวมถงึอาจทําให้ผู้ ถือหน่วยลงทนุไม่สามารถทํารายการผ่านทางผู้สนบัสนนุการขายและ
รับซือ้คืนหน่วยลงทนุได้อีกตอ่ไป 
 
เพ่ือมิให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมได้รับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทัง้เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวม บริษัทจดัการและกองทนุรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเข้าผกูพนัตนเพ่ือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง  และเพ่ือให้บริษัทจดัการและกองทนุรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้ข้อกําหนดและหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องได้ บริษัทจดัการและกองทนุรวม (ซึ่งรวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฎิบติังานของกองทนุ เช่น 
ผู้ดแูลผลประโยชน์ ผู้ รับฝากทรัพย์สนิ และผู้สนบัสนนุการขายและรับซือ้คืนหน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธิในการดําเนินการดงันี ้
(1) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนท่ีเข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ี
เก่ียวข้องกําหนด) ให้คํายินยอมบริษัทจดัการและกองทนุและตวัแทนในการนําสง่ข้อมลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู่ เลขประจําตวัผู้ เสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลือ จํานวนเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทนุหรือเงินปันผลท่ีได้รับ เป็นต้น) ท่ีมีอยู่ในบญัชี
ทัง้หมดของผู้ ถือหน่วยลงทุนนัน้กับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทัง้ในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
ตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
(2) ร้องขอให้ผู้ ถือหน่วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพ่ือยืนยนัหรือพิสูจน์ทราบความเก่ียวข้องกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนงัสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการให้ข้อมลูตามหวัข้อท่ีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของ
หน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมลูเม่ือข้อมลูท่ีเคยให้ไว้มีการเปล่ียนแปลง เป็นต้น รวมถึง
นําส่งหลกัฐานเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง (ในกรณีท่ีเป็นลกูค้าสถาบนัการเงิน) ทัง้นี ้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดงักลา่ว 
(3) ดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพ่ือให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุ
โดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้หากมีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ในกรณีท่ีผู้ ถือหน่วย
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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 เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอ่ืนใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทนุหรือผู้ ถือหน่วยลงทนุโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึน้ หาก
มีการดําเนินการท่ีสอดคล้องกบักฎหมายตา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องข้างต้น 

 

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

 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพ่ือรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น 
บริษัทจดัการ (รวมถงึผู้ ท่ีเก่ียวข้อง) จะดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสง่ข้อมลูของผู้ ถือหน่วย
ลงทนุไปยงัหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกําหนด โดยไมจํ่าเป็นต้องร้องขอตอ่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 
 
33. การระงับข้อพพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
ไมมี่  
 


