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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
คําจํากัดความ :  
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1 
 
กองทุนรวม  หมายถึง   กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1 
 
หนวยลงทุน  หมายถึง   หนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1 
 
ผูถือหนวยลงทุน หมายถึง ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1 
 
บริษัทจัดการ  หมายถึง  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 
บริษัทจดทะเบียน   หมายถึง   บริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   
 
ผูดูแลผลประโยชน  หมายถึง    ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1 
 
นายทะเบียน  หมายถึง  นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1 
 
ผูสนับสนุนการขายหรือ  หมายถึง  บุคคลหรือนติิบุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายใหทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวย 
รับซื้อคืนหนวยลงทุน  ลงทุนแลวแตกรณี    
 
การสับเปล่ียน หมายถึง การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนหนึ่ง (กองทุนตนทาง) เพื่อซ้ือหนวยลงทุนของ 
หนวยลงทุน  กองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) 
 
วันทําการ หมายถึง วันทําการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย 
  ลงทุนกําหนด 
 
วันทาํการซ้ือขาย หมายถึง  วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนตามปกติของบริษัทจัดการ หรือตามที่บริษัทจัดการ 
หนวยลงทุน   กําหนดเพิ่มเติม   
 
คําเสนอซ้ือ  หมายถึง  คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการเปนการทั่วไปที่ผูทําคําเสนอซื้อตองปฏิบัติตาม 
  ประกาศวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข  และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อ 
  ครอบงํากิจการ 
 
แกไขราคายอนหลัง  หมายถึง  แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองโดยแกไข 
  ราคายอนหลังต้ังแตวันที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน 
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การชดเชยราคา  หมายถึง  การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคา 
  หนวยลงทุนไมถูกตอง หรือการจายเงินซึ่งมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวย 
  ลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวย 
  ลงทุน 
 
บริษัทยอย หมายถึง  บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดต้ังขึ้นและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของ 
  จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น 
 
กิจการ  หมายถึง  บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขาย 
  ในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือบริษัทมหาชน จํากัด 
 
สถาบันการเงิน  หมายถึง  สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 
 
สมาคม  หมายถึง  สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนญุาตและจดทะเบียนกับ 
  สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและพัฒนา 
  ธุรกิจหลักทรัพยประเภทท่ีเก่ียวกับการจัดการลงทุน 
 
มูลคาหนวยลงทุน  หมายถึง  มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว 
  ทั้งหมดตามทะเบียนหนวยลงทุน เม่ือส้ินวันที่คํานวณน้ัน โดยคํานวณมูลคาหนวย 
  ลงทุนเปนตัวเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลัก 
  สากล  
 
ราคาเสนอขาย หมายถึง  ราคาขายหนวยลงทุนคร้ังแรกซ่ึงเทากับมูลคาหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการ
หนวยลงทุน   ขายหนวยลงทุน (ถามี)  
 
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  หมายถึง  มูลคาหนวยลงทุนที่ตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง หักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืน 
  หนวยลงทุน (ถามี) ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถึง  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
สํานักงานคณะกรรมการ  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ก.ล.ต.  
 
กลุมกิจการ หมายถึง  บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 
   เก่ียวกับการจัดทํางบการเงินรวม 
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ช่ือบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 
ที่อยูบริษัทจัดการ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32  
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1 
 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : Krung Thai Smart Invest 3M1 Fund   

 
1.3. ชื่อยอ : KTSIV3M1 
 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปด 
การระดมทุน : ในประเทศ 
ประเภทการขาย : ขายหลายคร้ัง 
 
1.5. อายุโครงการ :  ไมกําหนดอายุโครงการ 
 
1.6 ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  
 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย :  
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000.00 ลานบาท   
เงื่อนไข : ในชวงระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกบริษัทจัดการอาจเสนอขายหนวยลงทุนเกินจํานวนเงินทุนของโครงการได 
ไมเกิน 750 ลานบาท (เจ็ดรอยหาสิบลานบาท) 
 
2.2. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท  
 
2.3. จํานวนหนวยลงทุน : 500,000,000.00  หนวย  
 
2.4. ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ 
 
2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังแรก : 10,000.00 บาท  
 
2.7. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป :  ไมกําหนด 
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2.8. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน :  ไมมี 
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : ไมมี  
 
2.9. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 
 
2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ 
การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน : 
3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  
เพื่อรองรับเงินของผูลงทุนที่จะครบกําหนดจากการลงทุนในกองทุนภายใตการบริหารจัดการของบริษัทที่ครบกําหนดในแตละเดือน 
และเพื่อระดมเงินจากผูลงทุนทั่วไปและนิติบุคคล เพื่อลงทุนในตราสารหน้ีระยะส้ันที่มีความเส่ียงตํ่า โดยเปดโอกาสใหผูลงทุน
สามารถไถถอนหนวยลงทุนหรือลงทุนตอไดทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 
 
3.2. ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง 
ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ 
การแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) : 
 
3.3. นโยบายการลงทุน : ตราสารแหงหนี้ 
การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน 
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 
 
3.4. ลักษณะพิเศษ : 
- กองทุนรวมที่มีการกระจายการลงทุนนอยกวาเกณฑมาตรฐาน 
 
รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
กองทุนจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ภาคเอกชน และ/หรือตราสารสารแหงหนี้ภาครัฐที่มีคุณภาพ และมีความสามารถใน
การชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนสูง และ/หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบใหกองทุนลงทุนได 
  
ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) และจะไมลงทุนในหรือมีไวซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญา     
ซื้อขายลวงหนาแฝง (Structured Note)    
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3.5. การลงทุนในตางประเทศ :  ไมมีการลงทุนในตางประเทศ 
รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : 
 
3.6. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :  
3.6.1 ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางตามที่
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยาง
ใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามที่ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังกลาว 
 
3.6.1.1 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ  ไดแก หลักทรัพย ตราสาร หรือสัญญาท่ีเสนอขายในประเทศ หรือมีผูออกหรือคูสัญญาเปนนิติ
บุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย ดังตอไปนี้ 
(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก  ไดแก   
(1.1)  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือ
บริษัทเงินทุนเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 
 (1.2)  ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่บริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพยเปนผูออก       
ซึ่งกําหนดวันใชเงินตามต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแตวันออกต๋ัว และเปนต๋ัวเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 
(1.3)  ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมีอันดับความนาเช่ือถือดังตอไปนี้ 
(ก)  อันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนอันดับความนาเช่ือถือของผูออก
ตราสารตองเปนอันดับความนาเช่ือถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะส้ัน (short-term rating) ดวย  หรือ 
(ข)  อันดับความนาเช่ือถือของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) 
   
ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความนาเช่ือถือของสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือภายใตชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch 
หรือสถาบันอื่นที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม 
 
(2) ตราสารแหงหนี้ทั่วไป  ไดแก 
(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย  อันไดแก   
(ก)  ต๋ัวเงินคลัง 
(ข)  พันธบัตรรัฐบาล  หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
(ค) พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน 
 
(2.2)  ตราสารภาครัฐตางประเทศ  อันไดแก  ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลตางประเทศ องคการ
หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูคํ้า
ประกัน  ทั้งนี้ ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเง่ือนไขทายขอ 3.6.1.1 ดวย 
 



   

  กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1 
 

6 

(2.3) ตราสารท่ีเปล่ียนมือได  ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือหุนกูที่ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกู
อนุพันธ ที่สํานักงานอนุญาตใหเสนอขายในลักษณะท่ัวไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใตขอผูกพันที่กําหนดและอนุญาต
โดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นเปนผูออก หรือที่เปนหลักทรัพยที่ออกใหมซึ่งผูออกหลักทรัพยได
เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมนั้นทั้งหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน ท้ังนี้ ตราสารท่ีเปล่ียนมือ
ไดตองมีลักษณะตามเง่ือนไขทายขอ 3.6.1.1 ดวย 
 
(2.4) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร หรือหุนกูที่ไมใชหุนกูอนุพันธ   
 
(2.5) ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู  หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกูที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย  ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ   
 
(2.6) หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการ
ลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวม     
ตลาดเงิน เปนตน 
 
(2.7) ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 
 
(2.8) ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยที่ใหยืมเปนตราสารแหงหนี้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.6) 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.6.1.1 เปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน  ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูป
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีหรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น  
 
การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.6.1.1 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน  
สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง  หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ย
เต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข   
 
เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2.2) และตราสารที่เปล่ียนมือไดตามขอ (2.3) ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(1)  เปนตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
(2)  มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลท่ัวไปวาพรอมจะเสนอราคาซ้ือและ   
รับซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกําหนดอยู
เสมอ  โดยไดสงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายุของตราสารนั้น  และ 
(3)  เปนตราสารที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   

(ก)  ในกรณีที่เปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารท่ีมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือ
ของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เวนแตผูออกตราสารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตางประเทศ  ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เทานั้น 
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 (ข)  ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ  ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได (investment grade)  
 (ค)  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายคร้ังแรก หากตราสารดังกลาวไมมี
อันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) ตราสารน้ันตองมี
บริษัทจัดการไมตํ่ากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 
 
3.6.1.2 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
 
3.6.1.3 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกับขอ 3.6.1.1 ถึงขอ 3.6.1.2 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 
3.6.2. ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในตางประเทศ :- 
 
3.7. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม :  
3.7.1. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในประเทศ : 
บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด ในกรณีที่สํานักงานมีประกาศแกไขเปล่ียนแปลงอัตราสวนการลงทุน  บริษัทจัดการ
จะลงทุนใหเปนไปตามประกาศท่ีแกไขดวย  
3.7.1.1 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน โดยไมจํากัดอัตราสวน 
(1) ตราสารภาครัฐไทย 
(2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.1.1 (2.2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก 
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2) เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคา     
ตราสารน้ันในแตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto 
redemption) 
 
3.7.1.2 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.7.1.1(2)  เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน
ได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายน้ัน ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 
 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดังกลาว
เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลานั้น รวมใน
อัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย 
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหน่ึง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารน้ันใน    
แตละรุน เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 
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3.7.1.3 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนไดดังตอไปน้ี ซึ่งธนาคารท่ี
มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือ
คูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายน้ัน ไมเกินรอย
ละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
(1) ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ตามขอ 3.6.1.1 
(2) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ตามขอ 3.6.1.2 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามขอ 3.7.1.5 (1) ซึ่งธนาคาร
หรือบริษัทเงินทุนรายเดียวกันเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา รวมในอัตราสวน
ดังกลาว 
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงินฝาก
ดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึง 
 

3.7.1.4 บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้ในประเทศตามขอ 3.6.1.1 ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่
สามารถลงทุนได (investment grade) ยกเวนตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตางประเทศ ที่บุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผู
รับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะ
ผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน 
 

ตราสารแหงหนี้ตามวรรคหนึ่ง มิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดใหเปนตราสารแหงหนี้ 
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับทรัพยสินตามวรรคหน่ึงและทรัพยสินตามขอ 3.7.1.5(1) ที่บุคคลดังกลาวเปนผูออก          
ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญาที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย 
 

3.7.1.5 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยและทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 
และขอ 3.7.1.4 เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนตอไปนี้ 
(1) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว ซึ่งบุคคลใดเปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญาตองมี
มูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายน้ัน ไมเกินรอยละ 5 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
(2) การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลที่เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือ
คูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม 
 

3.7.1.6 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหน่ึง 
ดังตอไปนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
(2) อัตราท่ีคํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและ
สอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
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3.7.1.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน หาก
ทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบท่ีใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินนั้นโดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของน้ําหนักของทรัพยสิน
ดังกลาวในตัวช้ีวัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนที่กําหนดในขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 
3.7.1.4 หรือขอ 3.7.1.5 แลวแตกรณีก็ได 
 
3.7.1.8 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ัง
ขึ้น ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดต้ังขึ้น หรือธนาคารตางประเทศ เปนผูออกหรือคูสัญญาเปนจํานวนท่ีมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชี หรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวาหนึ่งปแลวแตกรณี ทั้งนี้ 
ไมวาในกรณีใด มิใหคํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อการดําเนินงานของกองทุนเขาในอัตราสวนดังกลาว 
 
อัตราสวนตามวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่มีการกําหนดอายุโครงการตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป ทั้งนี้ เฉพาะในระยะเวลาหก
เดือนกอนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม 
 
ในกรณีที่เงินฝากหรือตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากท่ีกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหน่ึง 
ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวมภายใน 30 วันนับต้ังแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว
โดยเฉล่ียต้ังแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 
 
เม่ือบริษัทจัดการไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว บริษัทจัดการจะรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนทราบภายในวันทําการถัด
จากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของ
กองทุนตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว และผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 
วันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทจัดการ 
 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม 
 
3.7.1.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงาน
เพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก  ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกลาว
มารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.1.8 ไดสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
 
3.7.1.10 บริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน
รวมได ไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  
(1) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนของแตละกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 
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(2) ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ  
 
หนวยลงทุนตามวรรคหน่ึง หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 เทานั้น แตไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  
 
3.7.1.11 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 25 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว จะคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม รวมผลประโยชน
ที่พึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว 
 
ในกรณีที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะท่ีกองทุนเขาทําธุรกรรมมีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในวรรคหน่ึง หากตอมา
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาว โดยมิไดเกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่ง
ธุรกรรมใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปได  ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการ
ลงทุนพรอมสาเหตุและสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ธุรกรรมการ
ใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถ
ตรวจสอบได 
 
3.7.1.12 ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย หรือ
ธรุกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงของใบแสดงสิทธิ
ดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวท่ีกําหนดในประกาศน้ี โดยถือเสมือนหน่ึงวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวม
ในอัตราสวนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 และขอ 3.7.1.5 ก็ได 
 
มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่งใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิด
จากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว  
 
(2) ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งการใหยืมหลักทรัพยโดยให
นับมูลคาทรัพยสินที่ใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยที่กําหนดไวในขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 และขอ 3.7.1.4 และขอ 3.7.1.5 
โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยนั้นอยู ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับรวมในอัตราสวนที่คํานวณตาม
คูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 และขอ 3.7.1.5 ก็ได  
 
3.7.1.13 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 และขอ 3.7.1.5(1) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามขอ 3.7.1.14 ดวย 
(ก) ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสิน
หรือผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณีก็ได 
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(ข) ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณ
อัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได 
 

3.7.1.14 การคํานวณอัตราสวนท่ีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.7.1.13 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดังกลาวได
ทําการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดชอบของ 
ผูสลักหลัง หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจาํนวนแบบไมมีเงื่อนไข 
 

3.7.1.15 ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุนรวมมีมูลคาไมเกินอัตราสวนการลงทุน
ที่กําหนดในขอ 3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 และขอ 3.7.1.5(1) นี้ หากตอมาตราสารแหงหนี้นั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาว
โดยสาเหตุถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ ใหบริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่มี
การประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร โดยไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 
3.7.1.16 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขอ  
3.7.1.2 ขอ 3.7.1.3 ขอ 3.7.1.4 และขอ 3.7.1.5(1) หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
บริษัทจัดการจะยังมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได 
 
บริษัทจัดการจะจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกิน
อัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนทราบภายใน 3 วัน   ทําการนับแตวันที่
ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดสําเนาไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได 
 
3.7.1.17 ในกรณีที่การรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมท่ีบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศท่ี สน.24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้ คือ 
(1) ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศท่ีกําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นได 
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการ 
ผอนผันจากสํานักงาน และ 
(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาวเปนผลใหกองทุนไดมา หรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้น
จนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซ้ือ บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการถือ
หุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว 
ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น 
 
3.7.1.18 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน 
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.7.1.8 ขอ 3.7.1.11 ขอ 3.7.1.15  ขอ 3.7.1.16  และขอ 3.7.1.17 
และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพ่ิมเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็
ได 



   

  กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1 
 

12 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกิน
อัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ทรัพยสิน
นั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได 
 
3.7.1.19 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาใชบังคับกับกองทุนเปดที่ปรากฏเหตุตามขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ
บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปดนั้นตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม” 
 
รายละเอียดกรณี Specific : 
1. Total non-investment grade : ลงทุนไมเกินรอยละ 15 
2. Non-investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 5 
3. Investment grade company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 25 
4. Financial institution company limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 25 
5. Individual fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 10.00 
6. Total fund limit : ลงทุนไมเกินรอยละ 20.00 
 
3.7.2. อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นในตางประเทศ :- 
 
4. นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย  
 
5. การรับชําระหนี้เพ่ือกองทุนรวมดวยทรัพยสินอ่ืน :  
หากมีการผิดนัดชําระหน้ีหรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระหน้ีได 
บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้  
 
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
5.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ 
วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ี  
 
5.1.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับ
ชําระหนี้มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีในโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีตกลงรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได 
และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการบริหารทรัพยสินนั้น  
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5.1.3 เม่ือมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นในแตละคร้ัง บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่มีเงินได
สุทธิ และจะแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจาก
วันที่บริษัทจัดการไดเฉล่ียเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเปนอยางอื่น  
 

5.1.4 เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวมไดรับชําระหน้ีตามตราสาร
แหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 5.1.3 โดยอนุโลม  
 

5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
5.2.1 กอนการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละคร้ัง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนโดยมติเสียงขางมากซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือ
ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะน้ันการ
รับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น  
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับ
ชําระหนี้  
 

5.2.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สามาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้  
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพ่ือเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได  
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรก
ที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนาย
ทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว  
 

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
 

5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหน้ีได บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ไดเปนผูมีสิทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการชําระหนี้ก็ได ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว 
บริษัทจัดการจะไมนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวมารวมในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแตละคร้ังตามขอ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาส
แรกที่การเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได  ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้จนครบถวนแลว และปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาว
มารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได 
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6. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม :  
6.1. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน :  
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท : 0-2544-3935  โทรสาร : 0-2937-7783-4 
 
6.2. เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน :  
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังตอไปน้ี ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
1. เม่ือบริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนโดย     
บอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน  
 
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว ผูดูแล
ผลประโยชน หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน  
 
3. ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันมีผลใหบริษัทจัดการและ
ผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําส่ังระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน  และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับ
หนาที่ดังกลาวตอไป ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน 
 
4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทนุเรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน 
 
5. ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จส้ิน  
 
ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว  บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข 
และเม่ือไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน 
ทั้งนี้ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเปนอยางอื่น 
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ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นที่เก่ียวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรือ
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญา
แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน  
 

อนึ่ง ถาการเปนผูดูแลผลประโยชนส้ินสุดลง ใหผูดูแลผลประโยชนจัดการโอนหรือสงมอบทรัพยสินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของ
กองทุนใหแกผูดูแลผลประโยชนรายใหม หรือตามคําส่ังของบริษัทจัดการ หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถึงการ
ดําเนินงานอ่ืนใดที่จําเปน เพื่อใหการโอนหรือสงมอบทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานทั้งหมดเปนไปโดยเรียบรอยโดยฉับพลัน เพื่อ
สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 
 

6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :  
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท : 0-2544-3935  โทรสาร : 0-2937-7783-4   
 

และ/หรือหนวยงานอ่ืนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือที่ผูดูแลผลประโยชนอื่นที่มีคุณสมบัติเปนไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต กําหนด 
 

7. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี :  
ชื่อ : นายอนุสรณ เกียรติกังวาฬไกล   
ที่อยู  :  บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120โทรศัพท  0-2294-8504, 0-2294-
8557 โทรสาร 0-2294-2345 
 

ชื่อ : นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 
ที่อยู  :  บริษัท เอเอสวี แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 
เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120โทรศัพท  0-2294-8504, 0-2294-
8557 โทรสาร 0-2294-2345 
 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังใหสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ  
 
8. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน:  
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32  
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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9. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนาย :   
ไมมี  
 

10. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
ชื่อ : ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : ฝายสนับสนุนงานสาขา ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ 
เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท 0-2208-4565-7, 0-2208-4558-9  โทรสาร 0-2256-8717  
 

บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงต้ังหรือยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง ในกรณีของการแตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม 
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดให
ความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนสนับสนุนของกองทุน โดยผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนที่ไดรับการแตงต้ังจะตองปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ปฏิบัติหนาที่อยูกอนแลว  
 

11. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษาการลงทุน :  
ไมมี  
 

12. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษากองทุน :  
ไมมี 
 
13. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  
ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก : 
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหร่ือรับซื้อคืน 
รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก : 
 

13.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการจองซ้ือ 
ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของ “กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1” สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขาย
หนวยลงทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และสามารถทําการส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ต้ังแตวันที่ 8 – 14 ตุลาคม 2551 ในระหวางเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน จนถึงเวลา 15.30 น.  
 

13.2. วิธีการเปดบัญชีกองทุน  
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีกองทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  และ
เอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซึ่ง 
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
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ผู ส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และแบบคําขอ
เปล่ียนแปลงขอมูล รวมท้ังเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซ่ึงจะติดประกาศไวที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 
13.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
13.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางซึ่งลงนามรับรองความถูกตอง  
 
13.3.2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท 
(3) สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน 
(4) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
  
หรือเอกสารเพิ่มเติมอื่นใดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกําหนด โดยเอกสารตางๆ ตองลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง  
 
13.4 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุน 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองส่ังซ้ือเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 10,000 บาท ในราคาจองซื้อหนวยละ 10 บาท โดยผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน
จะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน “ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน” และ “คําขอเปดบัญชีกองทุน” (เฉพาะผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนกองทุนที่
จัดต้ังและจัดการโดยบริษัทจัดการเปนคร้ังแรก) และเอกสารอื่นใด (ถามี) ตามท่ีบริษัทจัดการกําหนดใหครบถวนถูกตองและชัดเจน 
พรอมชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการ
ถึงเวลา 15.30 น.   
 
ในกรณีที่มีผูส่ังซ้ือต้ังแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนส่ังซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงช่ือบุคคลเหลานั้นเปนผูถือ
หนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และถือเอาช่ือแรกในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุน
และเปนผูไดรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน 
 
13.4.1 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
ผูส่ังซ้ืออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร  หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยการชําระเปนเช็ค 
ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่มิใชเงินสด  ผูส่ังซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกจะ
ส้ินสุดลง โดยกรณีชําระเปนเช็ค ดราฟต ผูส่ังซื้อตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยสมารท อิน
เวส 3 เดือน1” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมี
ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงให     
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ผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีจองซื้อหนวยลงทุน
ในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมท้ังเงินคาซ้ือหนวยลงทุน
จากผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุน
ใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน ไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น
ไดเวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 

ในกรณีที่ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนชําระเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดซึ่งถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น  และจะดําเนินการยกเลิกรายการ
ส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นและแจงใหผูส่ังซื้อทราบทางโทรศัพทภายใน 7 วันทําการภายหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก   
 

13.4.2 วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย (ถามี)  
ผูส่ังซ้ืออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยการชําระเปนเช็ค 
ดราฟต หรือวิธีอื่นใดท่ีมิใชเงินสด ผูส่ังซื้อจะตองลงวันที่ใหบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกจะ
ส้ินสุดลง โดยกรณีชําระเปนเช็ค ดราฟต ผูส่ังซ้ือตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการ
กองทุน กรุงไทย” (บัญชีกระแสรายวัน) และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจงใหทราบตอไป ซึ่งบริษัทจัดการเปดไวกับธนาคาร
พาณิชย ดังตอไปนี้ 

-   ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 -   ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 -   ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 -   ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 -   ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 -   ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 -   ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
 -   ธนาคารพาณิชยอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจงใหทราบตอไป 
 

ทั้งนี้ ผูสนใจลงทุนควรสอบถามบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเก่ียวกับเงื่อนไขการส่ังจาย รวมท้ังรายช่ือของ
ธนาคารท่ีมีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของบริษัทจัดการ โดยผูลงทุนสามารถตรวจดูรายละเอียดขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่เว็บไซตของ
บริษัทจัดการ www.ktam.co.th 
 

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุน
จากผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุน
ใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน ไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น
ไดเวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
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ในกรณีที่ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนชําระเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดซึ่งถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น  และจะดําเนินการยกเลิกรายการ
ส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นและแจงใหผูส่ังซื้อทราบทางโทรศัพทภายใน 7 วันทําการภายหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 

 

13.5. การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามที่ส่ังซื้อและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ยกเวน
ในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อ โดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและไดชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขายคร้ังแรก
กอนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดการเสนอขายกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว  โดย
บริษัทจัดการจะดําเนินการปดประกาศแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 

 ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวน
จํานวนหนวยลงทุนที่สามารถจัดสรรไดใหแกผูส่ังซ้ือ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา 

 
 ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซ้ือหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวย

ลงทุนในสมุดทะเบียน ผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15  วันทําการนับแตวันปดการเสนอขาย
หนวยลงทุนคร้ังแรก 
 
13.6. การคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ 13.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือไมจัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงิน
คาซ้ือหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแตบางสวนหรือทั้งหมดโดยไมมีดอกเบ้ีย เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามท่ีอยูที่ระบุในคําขอ
เปดบัญชีกองทุน ภายใน 15 วันนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
 
13.7 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 
13.7.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเน่ืองจากหลังส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกแลวปรากฏวาโครงการไม
สามารถขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด
เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนทั้งหมดพรอมทั้ง
ดอกเบ้ียที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาว (ถามี) เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขา
บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน ตามท่ีอยูที่ระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันส้ินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกตามสัดสวนของเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและ
ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวงดังกลาว (ถามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการจะชําระดอกเบี้ยในอัตราไมตํ่ากวา
รอยละเจ็ดคร่ึงตอปนับแตวันที่ครบกําหนดเวลานั้นจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซ้ือจนครบถวน 
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13.7.2 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไมรับ และ/หรือระงับการดําเนินการตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุน และ/หรือยกเลิกคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุนทั้งหมดหรือแตบางสวน ในกรณีใดๆ ดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนของโครงการตามท่ีไดรับ
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) ในกรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนของโครงการตามท่ีไดรับ
อนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(3) ในกรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นมีผลหรืออาจจะมีผลทําใหจํานวนเงินทุนของกองทุนเกินกวาวงเงินที่บริษัทจัดการไดรับ
อนุญาตใหสามารถนําไปลงทุนในตางประเทศได หรืออาจเปนเหตุใหไมสามารถบริหารจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค
หลักของกองทุน  ซึ่งมีนโยบายที่จะนําเงินลงทุนสวนใหญไปลงทุนในตางประเทศ 
(4) ในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นทําใหหรือจะทําใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดตามท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน หรือมีขอสงสัยตามสมควรวา
จะเปนกรณีดังกลาว 
(5) กรณีอื่นๆ ตามท่ีบริษัทจัดการเห็นวามีความจําเปนในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวของ หรือตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควรเพื่อรักษาผลประโยชนของกองทุน ผูถือหนวยลงทุน และ/หรือช่ือเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจัดการ 
 
14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหร่ือรับซื้อคืน 
 
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 
บริษัทจัดการจะเร่ิมเปดเสนอขายภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรก ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะกําหนดวันแจง
ความจํานง และเปดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนากอนถึงวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน โดยจะกําหนดวันรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน
ไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  หรือประกาศใหทราบลวงหนา
กอนถึงวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน พรอมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยผูสนใจลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือที่ผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ต้ังแตเวลาเปดทําการจน ถึงเวลา 15.30 น.   
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการขายหนวยลงทุนเปนเกณฑในการคํานวณราคาขายและ
จํานวนหนวยลงทุนที่ผูลงทุนจะไดรับบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันและเวลาทําการในการขายหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสม โดยไมถือวาเปนการแกไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน และผูลงทุนทั่วไปทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 
พรอมทั้งติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  และดําเนินการแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับต้ังแตวันที่ทําการเปล่ียนแปลง 
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14.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนและเอกสารการส่ังซื้อหนวยลงทุน  
ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการสั่งซ้ือหนวยลงทุนตาง ๆ ไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ     
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการในระหวางเวลาทําการ  
 
14.2 การเปดบัญชีกองทุน 
ผูสนใจส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุนและบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน  โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนและลงนามในเอกสารอื่นที่กําหนดอยางถูกตองและตามความ    
เปนจริงพรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดการแกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการเปดบัญชีกองทุน โดยถือวาไดรับมติ
จากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

14.3 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุน 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามราคาขายหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการขาย บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวย
ลงทุน (ถามี) ซึ่งคํานวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวย
ลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง” โดยกรอกรายละเอียดในใบคํา
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนพรอมชําระเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนใหครบถวน     
 

ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีกองทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชี และเอกสารที่
กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซึ่งลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง  
 

ผูส่ังซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ใบคําขอ
เปดบัญชีกองทุน และแบบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะติด
ประกาศไวบริษัทจัดการเพื่อแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลง
เงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 

14.3.1 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผาน บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
ผูส่ังซ้ืออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร  หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ  โดยกรณีชําระเปนเช็ค 
ดราฟต ผูส่ังซื้อตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1” โดยบัญชีจองซื้อ
หนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ  
เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน   
 

หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุน
จากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุน
ใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน ไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น
ไดเวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
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14.3.2  วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย (ถามี)  
ผูส่ังซ้ืออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร  หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ  โดยกรณีชําระเปนเช็ค  
ดราฟต ผูส่ังซื้อตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย” (บัญชีกระแส
รายวัน) และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจงใหทราบตอไป ซึ่งบริษัทจัดการเปดไวกับธนาคารพาณิชย ดังตอไปนี้ 

-   ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 -   ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 -   ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
 -   ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 -   ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
 -   ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
 -   ธนาคาร นครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) 
 -   ธนาคารพาณิชยอื่นใดที่บริษัทจัดการจะแจงใหทราบตอไป 
ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถตรวจดูรายละเอียดขอมูลที่เปนปจจุบันไดที่เว็บไซตของบริษัทจัดการ www.ktam.co.th 
 
หลังจากท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุน
จากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุน
ใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน ไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น
ไดเวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
ในกรณีที่ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนชําระเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดซึ่งถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูส่ังซื้อ
หนวยลงทุน  บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น  และจะดําเนินการยกเลิกรายการ
ส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นและแจงใหผูส่ังซื้อทราบทางโทรศัพทภายใน 7 วันทําการภายหลังจากปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก   
 
14.3.3 วิธีการซื้อหนวยลงทุนดวยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ  (Direct  Debit) 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทจัดการจะแจงใหทราบใน
อนาคต 
 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการดังนี้  
1. กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก หรือสมัครผานชองทางอิเล็กทรอนิกสที่แตละธนาคารเปดใหบริการ เพื่อซื้อหนวยลงทุน
และใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ตามความเปนจริงใหครบถวนและถูกตองและย่ืนใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน  
 
2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในงวดใดมีไมเพียงพอ  ระบบของธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่น (ถามี)   จะ
ไมหักเงินฝากในงวดน้ันๆ  และจะทําการหักบัญชีเงินฝากในงวดถัดไป  และจะไมหักบัญชีเงินฝากยอนหลังสําหรับงวดที่บัญชี  เงิน
ฝากมีเงินไมเพียงพอที่หักชําระคาซ้ือหนวยลงทุนซึ่งรวมคาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับการซ้ือหนวยลงทุนนั้น (ถามี) 
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3. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการแกไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองยกเลิกการใช
บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝาก หรือสมัครผานชองทางอิเล็กทรอนิกสที่แตละธนาคารเปดใหบริการ เพื่อซื้อ
หนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ฉบับใหมย่ืนใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 
4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอก “ใบคําขอยกเลิก
หนังสือยินยอมใหบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ย่ืนใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
 
14.3.4. วิธีการส่ังซื้อผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซ้ือหนวยลงทุนไดโดยวิธีการดังตอไปนี้    เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อ    
ขายคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแลว สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัว 
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการทํารายการท่ีกําหนดในหนาจอของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  หรือตามท่ีระบุอยูในเอกสาร
วิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  จนครบข้ันตอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน  โดยบริษัทจัดการ
จะถือวาการส่ังซื้อหนวยลงทุน จนถึงเวลา 14.00 น. ในวันทําการใดเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการน้ัน และการส่ังซื้อ
หนวยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. เปนตนไป  บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ให
ใชเวลาที่บันทึกของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก  
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ดังกลาวได หากผูส่ังซื้อและ
เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
 
ทั้งนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีส่ังใหหักเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุนใหเพียงพอ
สําหรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมที่เก่ียวกับของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละคร้ัง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไมทํา
รายการซื้อหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนในคร้ังนั้น  
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน เม่ือนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุนให
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนาย
ทะเบียนไดบันทึกขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงให        
ผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนและประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  
 
14.3.5. วิธีการส่ังซื้อผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดโดยวิธีการดังตอไปน้ี  เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซ้ือขายคืน
หนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจากธนาคารกรุงไทยแลว สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัวเพื่อใชบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทได โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการท่ีไดรับฟงจากระบบซ้ือหนวยลงทุนทางโทรศัพท หรือตามที่ระบุอยูใน
เอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจนครบข้ันตอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะถือวาการส่ังซ้ือหนวยลงทุน จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันทําการใด เปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการนั้น และการ
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ส่ังซ้ือหนวยลงทุนภายหลังเวลา 14.00 น. เปนตนไป  บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป 
ทั้งนี้ ใหใชเวลาที่บันทึกของระบบโทรศัพทของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก  
 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทดังกลาวได หากผูส่ังซื้อและระบบ
บริการธนาคารทางโทรศัพทไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 

ทั้งนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีส่ังใหหักเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุนใหเพียงพอ
สําหรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมเกี่ยวของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละคร้ัง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไมทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนในคร้ังนั้น  
 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเม่ือนายทะเบียนไดทํารายการจัดสรรหนวยลงทุนให
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณที่ใชอางอิงได  และสิทธิของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนาย
ทะเบียนไดบันทึกขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทานั้น  
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราว หรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงให       
ผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจดัการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนและประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  
 

14.3.6. วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet)   
บริษัทจัดการจะเปดใหบริการการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต  โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบ
ลวงหนากอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ   พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัท
จัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน      
 
1) คุณสมบัติของผูขอใชบริการ 
บริษัทจัดการจะใหบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต แกผูที่ไดรับการอนุมัติใหหักบัญชีเงินฝากจากธนาคาร และ
ไดรับอนุมัติใหเปดบัญชีกองทุนและอนุมัติใหใชบริการผานระบบอินเตอรเน็ตจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลวเทานั้น 
 
2) ขั้นตอนการขอใหบริการ 
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ตตองกรอกแบบฟอรมคําขอใชบริการผานระบบ
อินเตอรเน็ต ซึ่งจัดใหมีไวที่สํานักงานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือสามารถส่ังพิมพแบบฟอรม
ไดจากเว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยกรอกขอความใหชัดเจนและถูกตองครบถวนพรอมทั้งลงลายมือชื่อผูขอใชบริการในแบบฟอรม
ดังกลาว และสงกลับมายังบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
ผูขอใชบริการตองดําเนินการใหธนาคารพาณิชยตามรายช่ือที่บริษัทจัดการกําหนดไวสามารถดําเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝาก
ของผูขอใชบริการที่มีอยูของธนาคารดังกลาวและโอนมายังบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของบริษัทจัดการเพื่อชําระคาซ้ือหนวยลงทุน
ของกองทุนได โดยผูขอใชบริการเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมตามอัตราและเงื่อนไขปกติที่ธนาคารพาณิชยเรียบเก็บจากลูกคาเม่ือมี
คําส่ังใหหักและโอนเงินจากบัญชีเงนิฝากธนาคาร 
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เม่ือบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคําขอใชบริการผานระบบอินเตอรเน็ตแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงหนังสือแจงรหัสผานให
ผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนใหไว  และ/หรือทางการส่ือสารขอความทางอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ซึ่ง
รหัสผานนี้ผูถือหนวยลงทุนจะตองเก็บรักษาไวเปนความลับ โดยบริษัทจัดการจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการท่ี
บุคคลที่มิใชเจาของรหัสผานนําไปใชทํารายการผานระบบอินเตอรเน็ตของบริษัทจัดการ    
 
3) หลักเกณฑการใหบริการ 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ตไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง   ตามจํานวนเงินที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนใน
แตละคร้ังตองไมนอยกวาจํานวนเงินขั้นตํ่าที่กําหนดไวในโครงการจัดการ (ถามี)  
 
กรณีทํารายการสั่งซื้อหนวยลงทุนภายในเวลา 14.00 น. ของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใด จะถือวาเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุน
ของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้น หากทํารายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ของวันทําการใด จะถือเปนการทํา
รายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนคร้ังถัดไป  
 
กรณีที่ผูถือหนวยหรือผูลงทุนทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานระบบในวันหยุดทําการ (วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ)  
ภายในเวลาใดๆ  จะถือวาเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการแรกที่เปดทําการใหส่ังซื้อหนวยลงทุน 
 
บริษัทจัดการจะใชเวลาจากฐานขอมูลของบริษัทจัดการเปนหลักฐานในการอางอิงเวลาในการทํารายการของผูถือหนวยลงทุน
เทานั้น  
 

การชําระเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนในกรณีที่ทํารายการผานระบบอินเตอรเน็ต     จะใชวิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชที่
ระบุไว  หากการทํารายการดังกลาวทําใหไมสามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูขอใชที่ระบุไวได หรือหากรายการคําส่ังซื้อหนวย
ลงทุนไมสมบูรณไมวาดวยเหตุอันใดการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ตจะไมอนุญาตใหผูขอใชบริการทํารายการดังกลาว 
หรือบริษัทจัดการจะยกเลิกคําส่ังซ้ือดังกลาวทันที แลวแตกรณี ทั้งนี้ ผูขอใชบริการสามารถทํารายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนใหมได
ตามปกติ         
 

4) เงื่อนไขในการใชบริการ  
1. ในการส่ังซ้ือหนวยลงทุน ผูขอใชบริการมีหนาที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทํารายการตามท่ีกําหนดไวใหครบถวน 
 

2. รายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ทําผานระบบอินเตอรเน็ต โดยใชรหัสผานที่บริษัทจัดการจัดสงไปให หรือใชรหัสผานที่มีการ
เปล่ียนแปลงทางระบบอินเตอรเน็ตโดยผูถือหนวยลงทุน ถือวามีผลสมบูรณและผูกพันผูถือหนวยลงทุนเสมือนวาผูถือหนวยลงทุนได
ติดตอขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยตรงตามวิธีการที่กําหนดไวในโครงการและ
เงื่อนไขการเปดบัญชีกองทุน 
 

3. กรณีที่ผูขอใชบริการไดกดยืนยันความถูกตองของรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแลว ผูขอใช
บริการจะไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกลาวได ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

4. กรณีที่เกิดเหตุขัดของทางเทคนิคหรือขอผิดพลาดในระบบการใหบริการหรือกรณีอื่นใดท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการใหบริการผานระบบอินเตอรเน็ตไดทันที  โดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะดําเนินการแกไขกรณีดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
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5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานทางระบบอินเตอรเน็ตเปนการช่ัวคราวหรือถาวร  ทั้งนี้  
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
 

6. การใหบริการการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต เปนเพียงวิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ กําหนดเพิ่มเติมขึ้น
เพื่อความสะดวกของผูถือหนวยลงทุนเทานั้น ดังนั้น ในกรณีที่ขอกําหนดหรือหลักเกณฑใดที่มิกลาวไว บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและหลักเกณฑที่เก่ียวของตามที่กําหนดไวในสวนอื่นของโครงการจัดการ  
 

14.3.7. วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR)  ของบริษัทจัดการ     
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวย
ลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ที่เว็บไซตของบริษัทจัดการได 
ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
14.4 เงื่อนไขการส่ังซื้อหนวยลงทุน  
การส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว เพื่อใหบริษัท
จัดการจัดสรรหนวยลงทุนและผูส่ังซื้อจะไมสามารถยกเลิกคําส่ัง ซื้อหนวยลงทุนนั้นได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปน
กรณีพิเศษ  
 
อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการส่ังซ้ือตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลว    
เห็นวาการส่ังซ้ือในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียงหรือตอความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  
 
ในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดต้ังโดยบริษัทจัดการเพื่อ
ส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเงินเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัท
จัดการไมได  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว  
 
14.5 การจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซ้ือโดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับชําระหารดวยราคาขายหนวยลงทุน ณ ส้ินวันที่
จํานวนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจํานวนนั้นปรากฏในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรรจะ
คํานวณตามหลักสากลเปนตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหนง และใชทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 
ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระบริษัทจัดการจะจัดสรรหนวย
ลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับเปนเกณฑ  
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย  หรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นกอนคําส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ซื้อดวยวิธี
อ่ืนๆ สําหรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีอื่นๆ นั้น บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน”  
 
ในกรณีที่การจัดสรรหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนที่        
จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ทั้งนี้ จะให
สิทธิแกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย หรือประเภทกระแสรายวันของ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นกอนคําส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีอื่น ๆ 
 
ในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่
เหลืออยูใหผูส่ังซ้ือที่ส่ังซื้อพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อแตละรายส่ังซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งน้ี บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรร หรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน หรือทั้งหมดก็ไดโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของ กองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน 
หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัท จัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวย
ลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดย ไมจําเปนตองแจงใหผูจองซื้อหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 
บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหผูส่ังซื้อตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุนที่ผูส่ังซ้ือระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 5 วัน ทําการนับต้ังแตวันที่บริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุนแลว  
 
บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับการจัดสรรแลวในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนของกองทุนในวันทําการถัดจากวันทําการ
ขายหนวยลงทุนจํานวนน้ัน 
 
15. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  
 
15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  
1. เม่ือบริษัทจัดการไดรับใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนพรอมเอกสารหลักฐานประกอบตามท่ี
กําหนดแลว บริษัทจัดการจะสงมอบสําเนาใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และ/หรือสําเนาใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซ้ือหนวย
ลงทุนไวเปนหลักฐานในการเปดบัญชีและการซ้ือหนวยลงทุน  
 
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเปดบัญชีในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตาม
รายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  
 
3. นายทะเบียนจะจดแจงช่ือผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุนแลว 
และผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว  
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ในกรณีที่มีผูส่ังซ้ือต้ังแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนส่ังซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงช่ือบุคคลเหลานั้นเปนผูถือ
หนวยลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และถือเอาช่ือแรกในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธใินฐานะผูถือหนวยลงทุน
และเปนผูไดรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุน  อยางไรก็ดี  หากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนประสงคเปนอยางอื่น บริษัทจัดการอาจ
พิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 

4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกคร้ังที่มีการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนใหผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่เปนการขายหนวยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการสง
มอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแตวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
และในกรณีที่บริษัทจัดการขาย หรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการ
จัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันทําการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
 
5. บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเปนขอมูลที่ถูกตองที่สุด ดังนั้น หากปรากฏขอผิดพลาดใด ๆ ในหนังสือ
รับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนตองทําการทักทวงขอผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ 
ต้ังแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลดังกลาวถูกตอง  
 
16. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
16.1. ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหร่ือรับซื้อคืน 
รายละเอียดชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 
 
16.2. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 
- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 
 
รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 
บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรกทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะกําหนด
วันแจงความจํานง และเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนลวงหนากอนถึงวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยจะกําหนดวันรับคําส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุนไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  หรือประกาศ
ใหทราบลวงหนากอนถึงวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน พรอมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัท
จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือ
ที่ผูสนบัสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน   
 
ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ่มวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนไดโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  ในการขายคืน
หนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหนวยลงทุนได ดังนี้ 
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16.2.1 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนเม่ือส่ังขายคืนดวยตนเองท่ีบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกวันทําการ          
รับซื้อคืนที่กําหนดไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หากวันทําการ
รับซ้ือคืนหนวยลงทุนตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียดใหครบถวน
และย่ืนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายคืนหนวยลงทุน ต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ และต้ังแตเวลาเปดทําการ
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ถึงเวลา 15.30 น.   
 

บริษัทจัดการถือวาคําส่ังขายคืนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนสําหรับวันทําการรับซื้อคืนหนวย
ลงทุนคร้ังถัดไป  
 
ทั้งนี้ ผูสนับสนุนขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันที ในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืน
หนวยลงทุนเปนมูลคาต้ังแต 10 ลานบาทขึ้นไป  
 
16.2.2 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย 
โดยจะประกาศใหผูถือหนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดใหมีบริการดังกลาว ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวย
ลงทุนไดโดยวิธีการดังตอไปนี้  
 
เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อ-ขายหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจากธนาคารกรุงไทยแลว
จะสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัวเพื่อใชบริการธนาคารทางโทรศัพท โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการท่ี
ไดรับฟงจากระบบซ้ือขายหนวยลงทุนทางโทรศัพท หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนทางโทรศัพทจน
ครบขั้นตอนการส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังขายคืนหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทย
ของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใดเปนการทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น และการส่ังขาย
คืนหนวยลงทุนต้ังแตเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนใด หรือในเวลาใด ๆ ของ
วันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะถือวาเปนการทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนคร้ังถัดไป ทั้งนี้ ให
ใชเวลาที่บันทึกจากบริการธนาคารทางโทรศัพทของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก  
 
การส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดที่ไมใชวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถึงเร็วที่สุดนับจากวันที่ทํารายการนั้น  
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน เม่ือนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุน
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีนาย
ทะเบียนไดบันทึกขอมูลการรับซื้อคืนและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทานั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงให       
ผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ กอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่ผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  
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16.2.3 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยจะประกาศให   
ผูถือหนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดใหมีบริการดังกลาว ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดโดยวิธีการ
ดังตอไปนี้  
 
เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซ้ือขายคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของ
ธนาคารกรุงไทยแลว จึงจะสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัวโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการที่กําหนดใน
หนาจอของเคร่ือง ATM หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานเคร่ือง ATM จนครบขั้นตอนการส่ังขาย
คืนหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังขายคืนหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใดเปน
การทํารายการสั่งขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการน้ัน และการส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยเปน
ตนไปของวันทําการใดหรือในเวลาใดๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะถือวาเปนการทํารายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนของวัน  
ทําการถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลาที่บันทึกออกจากเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก  
 
การส่ังขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการใดที่ไมใชวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุนในวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถึงเร็วที่สุดนับจากวันที่ทํารายการนั้น  
 
ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกรายการส่ังขายคืนผานเคร่ือง ATM หากผูส่ังขายคืนและเคร่ือง ATM ไดยืนยันการทํา
รายการแลวไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน เม่ือนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุน
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการท่ีสมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากท่ี      
นายทะเบียนไดบันทึกขอมูลการรับซื้อคืนและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทานั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงให        
ผูลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการ กอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่ผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืน และประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ  
 
16.2.4. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต (Internet)   
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต  โดยบริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนา
กอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ   พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน      
 
1) คุณสมบัติของผูขอใชบริการ 
บริษัทจัดการจะใหบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ตแกผูที่ไดรับอนุมัติใหใชบริการผานระบบอินเตอรเน็ต
จากบริษัทจัดการเรียบรอยแลวเทานั้น 
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2) ขั้นตอนการขอใหบริการ 
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะใชบริการขายหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ตตองกรอกแบบฟอรมคําขอใชบริการผานระบบ
อินเตอรเน็ต ซึ่งจัดใหมีไวที่สํานักงานบริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หรือสามารถส่ังพิมพแบบฟอรม
ไดจากเว็บไซตของบริษัทจัดการ โดยกรอกขอความใหชัดเจนและถูกตองครบถวนพรอมทั้งลงลายมือชื่อผูขอใชบริการในแบบฟอรม
ดังกลาว และสงกลับมายังบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 
เม่ือบริษัทจัดการพิจารณาอนุมัติคําขอใชบริการผานระบบอินเตอรเน็ตแลว บริษัทจัดการจะดําเนินการจัดสงหนังสือแจงรหัสผานให
ผูถือหนวยลงทุนทางไปรษณียตามที่อยูที่ผูถือหนวยลงทุนใหไว ซึ่งรหัสผานน้ีผูถือหนวยลงทุนจะตองเก็บรักษาไวเปนความลับ    
โดยบริษัทจัดการจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลท่ีมิใชเจาของรหัสผานนําไปใชทํารายการผานระบบ
อินเตอรเน็ตของบริษัทจัดการ    
 

3) หลักเกณฑการใหบริการ 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ตไดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง      
 
กรณีทํารายการขายคืนหนวยลงทุนภายในเวลา 14.00 น. ของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใด จะถือวาเปนรายการขายคืนหนวย
ลงทุนนของวันทําการซื้อขายหนวยลงทุนนั้น หากทํารายการขายคืนหนวยลงทุนหลังเวลา 14.00 น. ของวันทําการใด จะถือเปนการ
ทํารายการขายคืนหนวยลงทุนคร้ังถัดไป  
 
กรณีทํารายการขายคืนหนวยลงทุนในวันหยุดทําการ (วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) ภายในเวลาใดๆ จะถือวาเปน
รายการส่ังขายคือหนวยลงทุนในวันทําการแรกที่เปดทําการใหขายคืนหนวยลงทุน    
บริษัทจัดการจะใชเวลาจากฐานขอมูลของบริษัทจัดการเปนหลักฐานในการอางอิงเวลาในการทํารายการของผูถือหนวยลงทุน
เทานั้น  
 
4) เงื่อนไขในการใชบริการ  
1. ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูขอใชบริการมีหนาที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนในการทํารายการตามท่ีกําหนดไวให
ครบถวน 
 
2. รายการส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ทําผานระบบอินเตอรเน็ต โดยใชรหัสผานที่บริษัทจัดการจัดสงไปให หรือใชรหัสผานที่มีการ
เปล่ียนแปลงทางระบบอินเตอรเน็ตโดยผูถือหนวยลงทุน ถือวามีผลสมบูรณและผูกพันผูถือหนวยลงทุนเสมือนวาผูถือหนวยลงทุนได
ติดตอขอรับบริการจากบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนโดยตรงตามวิธีการท่ีกําหนดไวในโครงการและ
เงื่อนไขการเปดบัญชีกองทุน 
 
3. กรณีที่ผูขอใชบริการไดกดยืนยันความถูกตองของรายการขายคืนหนวยลงทุนรายการใดในระบบของบริษัทจัดการแลว ผูขอใช
บริการจะไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือเพิกถอนรายการดังกลาวได ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน หากพนเวลา 14.00 น. ของวันที่มีผลในการ
ขายคืนหนวยลงทุนนั้น 
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4. กรณีที่เกิดเหตุขัดของทางเทคนิคหรือขอผิดพลาดในระบบการใหบริการหรือกรณีอื่นใดท่ีอยูนอกเหนือการควบคุม บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะหยุดการใหบริการผานระบบอินเตอรเน็ตไดทันที โดยไมตองแจงใหผูขอใชบริการทราบลวงหนา ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะดําเนินการแกไขกรณีดังกลาวใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 
5. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานทางระบบอินเตอรเน็ตเปนการช่ัวคราวหรือถาวร ทั้งนี้  
บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนและผูลงทุนทั่วไปทราบลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทําการ โดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของ
บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
 
6. การใหบริการการขายคืนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต เปนเพียงวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนดเพิ่มเติม
ขึ้นเพื่อความสะดวกของผูถือหนวยลงทุนเทานั้น ดังนั้น ในกรณีที่ขอกําหนดหรือหลักเกณฑใดที่มิกลาวไว บริษัทจัดการจะปฏิบัติ
ตามขอกําหนดและหลักเกณฑที่เก่ียวของตามที่กําหนดไวในสวนอื่นของโครงการจัดการ  
 

16.2.5. วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ     
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เม่ือผูถือหนวยลงทุน
มีบัญชีผูถือหนวยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใชบริการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของ
บริษัทจัดการ ที่เว็บไซดของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

16.2.6 เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
การส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนไดรับคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนและไดทํารายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนครบถวนแลว  
 

ผูส่ังขายคืนไมสามารถยกเลิกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปนกรณีที่
บริษัทจัดการอยูในระหวางการดําเนินการตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน"  
อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 

16.2.7 การจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน  
ยกเวนในกรณีตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือ "การไมขายหรือไมรับซื้อคืน
หนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ัง
ขายคืน โดยคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันที่บริษัทจัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนเปนจํานวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที่ส่ังขายคืนโดยคูณจํานวนหนวยลงทุนดวยราคา 
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนนั้น  
 

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนดวย ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
คํานวณได ณ วันทําการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จํานวนหนวยลงทุนที่คํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนง
ที่ 5 ทิ้ง  
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การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูส่ังขายคืนมีจํานวนหนวยลงทุนตาม
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืน  
 

ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูตามทะเบียน    
ผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน  
 

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนส่ังขายคืนและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถือตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนมีมูลคาตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมด
ของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงมูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูสนับสนุนทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วันเพื่อใหผูสนับสนุนติดประกาศใหผูลงทุนทราบ  
 

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนตามการส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่สมบูรณ ซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขขางตนเทาที่บริษัท
จัดการสามารถรับซื้อคืนไดจากจํานวนเงินสดของกองทุน  
บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนในทะเบียนหนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จํานวนน้ัน  
 

16.2.8 การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน ในการชําระเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน 
 

16.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน :   
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืนเพิ่มเติม : 
บริษัทจัดการจะทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายคร้ังแรกทุกรอบระยะเวลาประมาณ 3  เดือน   โดยจะกําหนด
วันแจงความจํานง และเปดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนลวงหนากอนถึงวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยจะกําหนดวันรับคําส่ัง
ขายหนวยลงทุนไวในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ หรือเอกสารแนบของหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ  หรือประกาศให
ทราบลวงหนากอนถึงวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน  พรอมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัท
จัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือ
ที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน  จนถึงเวลา 15.30 น. หากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวันและเวลาทําการในการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพื่อความเหมาะสมและประโยชนสูงสุด
ของผูถือหนวยลงทุน โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน 
และผูลงทุนทั่วไปทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน พรอมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซื้อคืนหนวยลงทุน  และดําเนินการแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับต้ังแตวันที่ทําการเปล่ียนแปลง 
 

ทั้งนี้ หากผูถือหนวยลงทุนมิไดแจงความประสงคในการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีกําหนด ในชวงกอนเปดรับคําส่ังรับซื้อขายคืน
หนวยลงทุน ใหถือวาผูถือหนวยลงทุน มีความประสงคในการถือหนวยลงทุนตอไป โดยถือวาไดรับความยินยอมจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 
16.4 ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนา :  ตองแจงภายในวันและเวลาที่กําหนด 
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17. การสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  
ชองทางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน : 
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหร่ือรับซื้อคืน 
 

รายละเอียดการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 
การสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึง ( “กองทุนตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะ
ดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมตนทางซ่ึงไดหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชําระ    
คาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมปลายทาง ตามราคาขาย ราคารับซื้อคืน และเงื่อนไขท่ีระบุไวในโครงการ  ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไว
เปนหลักฐาน 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการสับเปล่ียนหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน หรือ ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน 
 

บริษัทจัดการจะเปดบริการการสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการ
เปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหเทานั้น  
 

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

2) ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน 
โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทางที่ตองการสับเปล่ียนหนวยลงทุน รวมท้ังจํานวนเงิน หรือจํานวนหนวยลงทุนที่จะ
ออกจากกองทุนตนทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด และย่ืนคําส่ังตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือ    
รับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการ
สับเปล่ียนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 

3) ในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนกองทุนนี้ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่า
ของการส่ังขายคืนที่กําหนดไวในโครงการจัดการ 
 

4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนท้ังหมดเทาที่
ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 
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5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวย
ลงทุนมีไมเพียงพอท่ีจะนําไปซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าที่ระบุไวในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการ
จะไมนําเงินไปซ้ือหนวยลงทุนตามที่ระบุไว แตะจะชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามเงื่อนไขท่ีผูถือหนวย
ลงทุนไดระบุไวในคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
 
6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขาจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้  และจํานวนเงินที่ไดไมเพียงพอที่จะ
นําไปซ้ือหนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมนําเงินดังกลาวมาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไวในคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุน   
 
7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ยังไมสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนได เนื่องจากอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 19 “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ
หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” และขอ 20. “การขายหรือหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือวาคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนดังกลาวเปนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของวันแรกที่จะเปดทําการสับเปล่ียนคร้ังตอไป 
 
8) เม่ือผูถือหนวยลงทุนที่ส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนไมได หากรายการดังกลาวน้ัน บริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ไดทํารายการจนเสร็จส้ินสมบูรณแลว ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 
ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใตวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไมตอง
แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 
17.1.2 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวย
ลงทุนและสมัครใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ตของบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสง
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็บไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และข้ันตอนวิธีการขอใชบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 
17.1.3 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) หรือผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) 
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17.2. ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
ตารางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (1) 
 

กองทุนตนทาง (Switching out) กองทุนปลายทาง (Switching in) วันชําระเงิน 
ประเภทกองทนุ ราคาสับเปล่ียนออก ประเภทกองทนุ ราคาสับเปล่ียนเขา 
กองทุนตลาดเงิน T กองทุนทุกประเภท T T+1 

 
กองทุนตราสารหนี ้

 
T 

กองทุนตลาดเงิน T+1  
T+2 กองทุนตราสารหน้ี T 

กองทุนผสม+ตราสารทุน 
 

กองทุนผสม+ตราสารทุน 
 
T 

กองทุนตลาดเงิน T+2  
T+3(2) กองทุนตราสารหน้ี T+1 

กองทุนผสม+ตราสารทุน T 
 

หมายเหตุ : (1) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีกองทุนประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากกองทุนขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เพิ่มเติมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนประเภทใหมนั้น โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
                    (2) วันที่ชําระเงินระหวางกองทุนตนทางและกองทุนปลายทาง 
 

17.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะเปดทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนในรอบทุกๆ ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน โดยจะกําหนดวันแจงความจํานง และ
เปดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนลวงหนากอนถึงวันทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุน โดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
ไมนอยกวา 15 วันกอนเร่ิมทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุน พรอมทั้งจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการ
ขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน หากวันทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนตรงกับวันหยุดทําการใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยผูถือหนวย
ลงทุนสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ต้ังแตเวลาเปดทําการ 
จนถึงเวลา 15.30 น.     
 

18. การเล่ือนกาํหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน : 
บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดในกรณี 
ดังตอไปนี้ 
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล 
 

(2) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
 

(3) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตาง
จากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แบคิดเปนอัตราตั้งแตรอยละ 0.5 ของราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่
ถูกตอง 
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การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเล่ือนไดไมเกิน 10 
วันทําการนับต้ังแตวันทําการถัดจากวันที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทั้งนี้ การผอนผันดังกลาวไมรวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน และแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุนทราบโดยพลัน 
 

(2) แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
การไดรับความเห็นชอบหรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผูดูแลผลประโยชน
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการดังกลาวแทนได 
 

(3) ในระหวางที่บริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนนั้น หากถึงวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนวันอื่น และมี
ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะตองรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองชําระเงินคาขาย
คืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ยังคางอยูใหเสร็จส้ินกอน แลวจึงชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืน
หนวยลงทุนในวันนั้นๆ ตอไป 
 
19. การไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน : 
1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  
(1)  ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ 
(2)  เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวา 
(ก)  มีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางสมเหตุสมผล หรือ 
(ข)  ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวมเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือ 
(ค)  มีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน   
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือจะหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดไมเกิน 1 วันทําการ เวนแตไดรับการ
ผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต 
 
(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยหรือทรัพยสินในตางประเทศเพ่ือเปนทรัพยสินของกองทุน 
และการกําหนดอัตราสวนการ ลงทุน เม่ือมีเหตุการณดังตอไปน้ีเกิดขึ้น และกอใหเกิดผลกระทบตอกองทุนรวมดังกลาวอยางมี
นัยสําคัญ 
(ก)  ตลาดซื้อขายหลักทรัพยดังกลาวไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีท่ีกองทุนรวมไดลงทุนในหลักทรัพยที่ซื้อขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพยแตละแหงเกินกวารอยละ 10 ของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม หรือ 
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(ข)  มีเหตุการณที่ทําใหไมสามารถแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไดอยางเสรี และทําใหไมสามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ   
รับโอนเงินจากตางประเทศไดตามปกติ 
 
2. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจะไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ัง
ซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว บริษัทจะปฏิบัติดังตอไปนี้   
(1)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือการหยุดรับ  
คําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยพลัน 
 
(2)  รายงานการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปดนั้นใหสํานักงานทราบโดยพลัน 
 
(3)  ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามขอ 1 เกิน 1 วันทําการ บริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
(ก)  รายงานการเปดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปด ณ วัน
ทําการสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุน  
(ข)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบถึงการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนโดยพลัน 
ในชวงเวลาท่ีบริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนหรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนบริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนก็ได  
 
3. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน  ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคา
ขายหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน หยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน  ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ
และสถานท่ีติดตอทุกแหงของตัวแทนสนับสนุนที่ใชในการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน  และแจงใหผูที่ไดมีคําส่ังซื้อหรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน 
 
20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน : 
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ัง
ขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วัน
ทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปได 
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21. การชําระคารับซื้อคืน สับเปล่ียนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน : 
กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงินและจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น
แทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 
และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริงและเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนทุกราย และบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 
   

22. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) 
ตัวแทน (ถามี) และที่ปรึกษา (ถามี) : 
22.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน  ซ่ึงเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติม
โดยเครงครัด  
 

(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมทั้งจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสิน
ของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 
 

(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน (ถามี) 
 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุนกับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อให
ไดรับการชําระหน้ีหรือไดมาซ่ึงสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว 
 

(6) รับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน
เปนการช่ัวคราว หรือการปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนตามเง่ือนไขที่ระบุในขอ 14 "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก" และ
กรณีการไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ัง
ขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 19 “การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” 
 

(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซ้ือ
ขายหนวยลงทุน 
 

(8) เล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขท่ี
ระบุในขอ 18 “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน” 
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(9) ส่ังจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุน” 
 

(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราที่ระบุในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุน” 
 

(11) เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ 28 “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”  
 

(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนช้ีแจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบ
ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจใน
การลงทุนหรือตอการเปล่ียนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ 
 

(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ 29 “การเลิกโครงการ” 
 

(14) คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

(15) จัดทํางบการเงินของกองทุนใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสําหรับกิจการที่มีธุรกิจเฉพาะดานการลงทุน และตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผู ถือหนวยลงทุนที่ มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับต้ังแตวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี  และภายใน 3 เดือนนับต้ังแตวัน
ส้ินปบัญชีของกองทุน   รวมท้ังจัดใหมีรายงานดังกลาวฉบับลาสุดไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหง
ของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุนเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได และจัด
สําเนาใหเม่ือผูถือหนวยลงทุนรองขอ 
 

(17) จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการน้ัน 
 

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกส้ินวันทําการน้ัน 
 

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่ มีมูลคาเกินอัตราสวนที่ สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันท่ีหลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราท่ี
กําหนดพรอมสาเหตุ และสงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินนั้น
มีมูลคาเกินอัตราท่ีกําหนด 
 

(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติม
จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับ
แตวันที่ไดแกไขเพิ่มเติมนั้น 
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(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชี รวมท้ังจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จัดสงหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญพรอมกับใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการ
ไวที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซ้ือขายหนวย
ลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนไดตลอดเวลาที่เสนอขายหนวยลงทุน 
 

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

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

(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
วาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
 

(25) แตงต้ังผูชําระบัญชีของกองทุนเม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

(26) แตงต้ังผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด 
 

(27) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
 

(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทั้ง
ในปจจุบันและที่มีการแกไขเพิ่มเติมที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 
 

22.2  สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราที่กําหนดในสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน 
 

(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดต้ังและดําเนินงานของกองทุน เชน 
เงินซ้ือหนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไว
ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 

(3) จัดใหมีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหนาย ส่ังซื้อตามสิทธิ สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับ
ชําระหรือชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําส่ังของบริษัทจัดการเม่ือตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว 
 

(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 



   

  กองทุนเปดกรุงไทยสมารท อินเวส 3 เดือน1 
 

42 

(5) พิจารณาใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาท่ีเปนธรรมในกรณีที่
วิธีการคํานวณมูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปน
ทรัพยสินอื่นนอกจากที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

(6) จายเงินตามคําส่ังของผูชําระบัญชีใหนายทะเบียนหลักทรัพยเพื่อคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน  
 

(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้ 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จส้ิน 
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ใน
กรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดย
ไมชักชา 
 

ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชน ตามขอ (ก)  และ (ข) จะส้ินสุดลงเม่ือผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณ มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เม่ือเห็นวาคํานวณถูกตองแลว  
 

(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพยสิน
หรือรักษาสิทธิในทรัพยสินของกองทุน การรับเงินปนผล การรับดอกเบี้ย และ/หรือหนวยลงทุนและสิทธิประโยชนอื่นใดท่ีกองทุนพึง
จะไดรับ รวมท้ังดําเนินการรับหรือจายเงินตามสิทธินั้นๆ รวมท้ังแจงใหบริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองปองกันการ
เสียสิทธิที่มีอยูหรือเก่ียวของกับหลักทรัพยนั้นๆ การเปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปล่ียนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครอง
หลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชนไดรับขาวเปนลายลักษณอักษร 
 

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

(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและที่
แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที ใน
กรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหผูดูแลผลประโยชนจัดทํารายงานเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวโดยละเอียด และสง
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว 
 

(12) ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนดไวโดยเครงครัด 
 

(13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการปด
โอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ 
 

(14) ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของ
กองทุน 
 

(15) พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ได
มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไว
แลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน 
และกรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง 
 

(16) พิจารณาใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด 
 

(17) แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เก่ียวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 
และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 เดือน
นับต้ังแตวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และภายใน 3 เดือนนับต้ังแตวันส้ินปบัญชีของกองทุน  
 

 (18) รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตามจํานวนเงิน
ที่บริษัทจัดการโอนเขาบัญชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของ ผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการซ้ือ
ขายหนวยลงทุน ตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 

(19) ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนเปนยอดรวมใหแกบริษัทจัดการเพื่อชําระใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
และ/หรือ ชําระผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 

(20) รับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน 
 

(21) ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศท่ีบริษัทจัดการประสงคจะลงทุนในหรือมีไว
ซึ่งหลักทรัพยนั้นใหผูดูแลผลประโยชนแตงต้ังผูรับฝากทรัพยสินอื่นซ่ึงมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดเปนตัวแทนในการทําหนาที่รับฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 
 

(22) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแล
ผลประโยชน 
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(23) ผูดูแลผลประโยชนจะรับผิดชอบตอความเสียหายโดยตรง ซึ่งพิสูจนไดชัดเจนวาเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเลออยางรายแรง
หรือการไมกระทําตามหนาที่ โดยเจตนาทุจริตของผูดูแลผลประโยชน พนักงาน ลูกจาง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทํางานใหแกผูดูแล
ผลประโยชน 
 

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

(2) บอกเลิกสัญญาการเปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามขอกําหนด และเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาแตงต้ัง
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 

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

(4) แจกจายหรือรับเอกสารเก่ียวกับการขอใชบริการกองทุนเปดและการส่ังซื้อหรือการขายคืนหนวยลงทุน 
 

(5) รับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนแกผูที่ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน หรือชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุน 
 

(6) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน 
 

(7) สงมอบหรือรับมอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 
 

(8) ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบ
ตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปลี่ยนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุน
อยางมีนัยสําคัญ 
 

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

(10) ทําหนาที่ใหบริการและใหขอมูลหรือเอกสารใดท่ีจําเปนในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนแกผูถือหนวยลงทุน และ/หรือผูสนใจ
ทั่วไป รวมท้ังทําการอื่นใดท่ีเก่ียวของกับหนาที่ดังกลาวขางตน ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน 
 

22.4. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจําหนาย   :   ไมมี  
 

22.5. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน   :   ไมมี 
 

22.6. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่น ๆ   :   ไมมี 
 

22.7. สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบและการแตงต้ังคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุนของที่ปรึกษากองทุน (เฉพาะกอง Country Fund)   :   
ไมมี  
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23. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม :  
23.1. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  
คาธรรมเนียมการขายหนวย (front-end fee) : ไมมี   
 

คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (back-end fee) : ไมมี   
 

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (switching fee) :  ไมมี   
 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
 

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (exit fee) :  ไมมี 
 

อื่นๆ ระบุ :  
- คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
- คาธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุน หรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
- คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพื่อซ้ือหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย
กําหนด  
- คาธรรมเนียมในการจดแจง และเพิกถอนการจดแจงจํานํา ในอัตรา 200 บาทตอรายการ โดยจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูจด
แจงในวันที่ย่ืนคําขอจดแจงจํานํา หรือเพิกถอนจํานําตอนายทะเบียนบริษัทจัดการ 
 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุน
เปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการโอน
หนวยลงทุน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 

23.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  
สําหรับรอบ 3 เดือนแรก  - ไมเกินรอยละ 0.50  ของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด ณ วัน         

จดทะเบียน 
 

สําหรับรอบ 3 เดือนครั้งตอๆ ไป - ไมเกินรอยละ 0.50  ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด  
เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม 
นายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่คํานวณ 

 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป :  
สําหรับรอบ 3 เดือนแรก  - ไมเกินรอยละ 0.05  ของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด ณ วัน 

จดทะเบียน 
 

สําหรับรอบ 3 เดือนครั้งตอๆ ไป - ไมเกินรอยละ 0.05 ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด  
เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม 
นายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่คํานวณ 
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คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน รายป :  
สําหรับรอบ 3 เดือนแรก  - ไมเกินรอยละ 0.12  ของมูลคาหนวยลงทุนที่เสนอขายไดแลวทั้งหมด ณ วัน 

จดทะเบียน 
 

สําหรับรอบ 3 เดือนครั้งตอๆ ไป - ไมเกินรอยละ 0.12  ตอปของมูลคาทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหน้ีสินทั้งหมด  
เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม 
นายทะเบียน หรืออื่นๆ ณ วันที่คํานวณ 

 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  ไมมี  
 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน : ไมมี 
 

คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  ไมมี  
 
 

อื่นๆ ระบุ :  

(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายคร้ังแรกจะจายตามจํานวนท่ีจายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของ
กองทุนเฉล่ียเทากันทุกวัน เปนเวลา 5 ป ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกิน 1,000,000 บาท 
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของในการจัดต้ังกองทุน และคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
 

(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดาน
การตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกิน 300,000 บาท 
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม  
(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน บัตร
กองทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บัตรกองทุน เอกสารท่ีเก่ียวของ คาจัดทาํจัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอก
กลาวรายงานตางๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารที่เก่ียวกับการแกไขเปล่ียนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ       
การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ  
(ช) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  
(ซ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คาใชจายดานกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน  
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(ฌ) คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนีด้วยเงินสดตามตราสารแหงหนี ้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียม
ทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียม
อื่นใดที่เก่ียวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจากการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ 
คาใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บรักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว  
(ญ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
(ฎ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากร
สําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการส่ือสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทางไปรษณีย  
(ฏ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน  
(ฐ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหน้ีใด ของกองทุนรวม  
การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย  
 

(3) คาใชจายที่เก่ียวของ กับการจัดการกองทุนซึ่งมิไดระบุไวในขอ 23.2 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวน
เงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนโดยบริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนที่เกินกวาอัตราที่กําหนดในกรณีที่มีคาใชจายตามขอ (3) บริษัทจดัการจะเปดเผย
แยกเปนรายการอยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทํา
เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีแตละป  
 

อนึ่ง คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีสามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแลวไมเกินรอยละ 1.50 ตอป ของมูลคา
ทรัพยสินทั้งหมด หักดวยมูลคาหนี้สินทั้งหมด เวนแตคาธรรมเนียมการจัดการ คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน และคาธรรมเนียม
นายทะเบียน หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มีการคํานวณในลักษณะเดียวกันกับคาธรรมเนียมดังกลาวขางตน ณ วันที่คํานวณ ทั้งนี้ 
คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอ
มติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็
ตาม ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจายท่ีเรียกเก็บจริงไดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียด
ขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชีที่ผานมา 
 

คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทุนของกองทุนซึ่งเปนสวนหน่ึงของรายงานประจําป  
 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) 
 

อยางไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

หมายเหตุ :  
*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันที่
คํานวณน้ันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่น
ใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือนภายใน 5 วันทําการถัดไปนับจากวันส้ินเดือน 
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** คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น  
*** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง  
 

ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตางๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

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

สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน 
 

23.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุน 
 

ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงตามขอ 23.3.1 และขอ 23.3.2 ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 
 

23.3.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ
ในการคิดคาธรรมเนียม หรือคาใชจายของกองทุนรวมตามที่ระบุในขอ 23.1 และ 23.2 เปนอยางอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหลักเกณฑที่บังคับใชใหมโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุน
แลว 
 

24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวย
ลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง : 
24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด 
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2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้ 
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ 
(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหใชมูลคาหนวยลงทุน
ของส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาดังกลาว 
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปนี้ 
(ก) วันทําการกอนวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด 
(ข) วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป 
(ค) วันทําการสุดทายของแตละเดือน โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกําหนดวันทําการซ้ือ
ขายหนวยลงทุนแตละคร้ังหางกันยาวกวาหนึ่งเดือน 
(ง) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป 
(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายใน
วันทําการถัดไป 
 

การประกาศมูลคาและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) ใชตัวเลขทศนิยมตามที่กําหนดไวในขอ 3. และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 
(2) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศในชองทางอื่นที่เหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน และ 
(3) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแหงที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ใชซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอมูลดังกลาว
ดวยหรือไมก็ได 
 

มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อส้ินวันทําการท่ีคํานวณน้ัน 
 

มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
 

ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 

 

3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
(3.1)  คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลคา
หนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 ขึ้น สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการ
คํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง 
(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง และ
ประกาศราคาขายและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามที่คํานวณไดใน (3.2) 
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(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจะใชผลลัพธ
เปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 

ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของ
กองทุนเปด 
4. ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2. เม่ือมีเหตุการณดังตอไปนี้ 
(1) เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับ
ยกเวนในชวงระยะเวลาดังกลาว 
(2) เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนต้ังแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว 
 

24.2. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง : 
1.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหนึ่งสตางค หรือตางจากราคาหนวยลงทุนที่
ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแล
ผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงาน
ดังกลาวไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมี
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้ 
(1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง 
(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย
ภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขาย
หลักทรัพยไมถูกตอง 
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหน่ึงมีผลตอเนื่องตอการคํานวณราคาหนวยลงทุนคร้ัง
ตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันที่บริษัทจัดการพบวา
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย 
2.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 
ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังนับแตวันที่พบราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันที่
ราคาหนวยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปน้ีเฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแต
หนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราสวนต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
(1) จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวันทําการถัดจากวันที่พบวาราคาหนวย
ลงทุนนั้นไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหนวยลงทุนเสร็จส้ิน 
เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแล
ผลประโยชน ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
(ก)  ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง 
(ข)  ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
(ค)  สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
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ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได  
 

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถุกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
 

(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมท่ีมีการแกไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปที่มีการแกไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย
หนึ่งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว 
 

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

(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาว  พรอมทั้งสําเนารายงานการแกไข
ราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาท่ีจัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแล
ผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น  เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไม
ถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจ
ควบคุมไดแทน 
 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตํ่ากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตาง
ของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
 

หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการ
ที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดครั้งสุดทายของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 

(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคา
เทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวน
ตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน   แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู บริษัท
จัดการจะจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน 
 

(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
 

(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตาง
ของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน    
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(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง    
 

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการท่ี
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท บริษัท
จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีมีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือ
หนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
 

การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้อหนวยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจ
จายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปดก็ได    
 

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการประกาศการแกไขราคา
ตามขอ 2(3) ในหนังสือพิมพ คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน   เปน
ตน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  
 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  
วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี  ประมาณ 31 เดือน ตุลาคม 
วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก  ประมาณ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 
 

26. การกําหนดเวลา และวิธีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทุน : ไมมี  
 

27. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน :  
27.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอ 
16 "วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน" 
 

27.2. สิทธิในการรับเงินปนผล : ไมมี 
 

27.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปล่ียนมือหนวยลงทุนได ทั้งนี้ ตองไมขัดตอกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมี
วิธีการโอนหนวยลงทุน ดังนี้ 
(ก) ผูโอนและผูรับโอน จะตองมาย่ืนคําขอโอนหนวยลงทุนดวยตนเองท่ีสํานักงานนายทะเบียนหนวยลงทุน ในกรณีที่ผูรับโอนไมได
เปนผูใชบริการกองทุนเปดกับบริษัทจัดการ ผูรับโอนจะตองกรอกรายละเอียดในใบเปดบัญชีกองทุน และย่ืนตอนายทะเบียนหนวย
ลงทุนพรอมคําขอโอนหนวยลงทุน 
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(ข) ในการโอนหนวยลงทุน ผูโอนซ่ึงเปนผูถือหนวยลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน บัตร
ขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกสารแสดงตนอ่ืนของทางราชการ และผูถือหนวยลงทุนประเภทนิติบุคคลจะตองแสดง
เอกสารสําคัญที่แสดงถึงการทํานิติกรรมในนามของนิติบุคคลนั้น เชน หนังสือรับรอง หนังสือมอบอํานาจกระทําการ และหนังสือ
บริคณหสนธิของนิติบุคคลนั้น ตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
(ค) ผูโอนหนวยลงทุนจะตองเสียคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน ตามอัตราที่นายทะเบียนหนวยลงทุนกําหนด และหลังจากท่ีนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุนแลว นายทะเบียนหนวยลงทุนจะสงมอบใบเสร็จรับเงินและใบกํากับ
ภาษี พรอมหลักฐานการรับคําขอโอนหนวยลงทุนแกผูโอนและผูรับโอนไวเปนหลักฐาน 
(ง) ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการโอนหนวยลงทุนของผูโอนและ
ผูรับโอนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนหนวยลงทุนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน
ทางไปรษณียแกผูโอนและผูรับโอนภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่นายทะเบียนหนวยลงทุนไดรับคําขอโอนหนวยลงทุนพรอม
เอกสารครบถวนตามที่กําหนด 
 

27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไข วิธีจัดการ ได ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ระบุไวในขอ 28 “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”  
 

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไม
นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 

27.5. สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเม่ือบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม  โดยบริษทัจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ระบไุวในขอ 31  “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ” 
 
27.6. สิทธิประโยชนอื่นๆ : ไมมี 
 
28. วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  
28.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่ง
คิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม
จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
 

ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวน
หนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ บริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข 
อยางไรก็ดี ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 
55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน หาก
ปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนเม่ือคํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนชนิด
นั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแล
ผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น 
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ทั้งนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนตามขางตน หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะ
ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ วันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี 
 

28.2 ในการแกไขเพ่ิมเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัด
ในการนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ตามแนวทางท่ีสํานักงานกําหนดได 
 
28.3 การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความ
เห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยการย่ืนคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้ง
รายละเอียดของโครงการที่แกไขเพิ่มเติมแลวและคํารับรองของผูดูแลผลประโยชน 
 

เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได 
 

28.4 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ไดจดทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด   
 

29. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการเลิกกองทุนรวมเปด เม่ือปรากฏกรณีดังตอไปนี้  
29.1 กองทุนรวมเปดครบกําหนดอายุโครงการ 
 
29.2 หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวนดังนี้  
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด  
(2) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 
ก. มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทนุที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ข. มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด     
 
29.3 เม่ือสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนเปดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการ
จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนเปด หรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน 
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29.4 เม่ือไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของโครงการจัดการ  
 
29.5 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังตอไปนี้ 
(1) มีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยง
กับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสง
หรือแจกจายหนังสือช้ีชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน 
(3) ในกรณทีีเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใด
ที่มิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
 
29.6 เม่ือสํานักงานมีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสํานักงานมีคําส่ังเพิกถอนการอนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน 
 
30. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม:  
30.1 เม่ือจะมีการเลิกกองทุนรวมเปดเพราะเหตุครบกําหนดอายุของโครงการ หรือเพราะเหตุอ่ืนที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวม
ลวงหนา  บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดําเนินการเก่ียวกับกองทุนรวมนั้น ดังตอไปนี้ 
(1) แจงเปนหนังสือใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนกอนวันเลิกกองทุน
รวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ และ 
(2) แจงเปนหนังสือใหผูดูแลผลประโยชนและสํานักงานทราบ และแจงใหตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยทราบ ในกรณีที่
หนวยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือหลักทรัพยที่ซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย ทั้งนี้
กอนวันเลิกกองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ และดําเนินการดวยวิธีการใดๆ เพื่อใหผูลงทุนทราบเรื่องดังกลาวกอนวันเลิก
กองทุนรวมเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถ่ิน เปนตน 
(3) จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย และต๋ัว
สัญญาใชเงินที่มีกําหนดระยะเวลาใชเงินคืนเม่ือทวงถาม ใหเสร็จส้ินกอนวันเลิกกองทุนรวม 

 
30.2 เม่ือปรากฏกรณีตามขอ 29.2 บริษัทจดัการจะดําเนินการดังตอไปนี้เพื่อเลิกกองทุนรวม  
(1) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันทําการท่ีปรากฏกรณีตามขอ 29.2  
(2) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมทั้งแจงเปนหนังสือให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดวย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแตวันทําการท่ีปรากฏกรณีตามขอ 29.2  
(3) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับแตวันถัดจากวันทําการที่ปรากฏกรณี
ตามขอ 29.2 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ 
(4) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม 30.2 (3) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับแตวัน
ทําการที่ปรากฏกรณีตามขอ 29.2 และเม่ือไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวใหถือวาเปนการเลิกกองทุนรวมเปดนั้น 
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เม่ือไดดําเนินการตาม 30.2 (1) ถึง (4) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม 30.2 (3) ใหบริษัท
จัดการกองทุนรวมดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการชําระบัญชีของกองทุนรวม 

 
31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ:  
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงต้ังผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อทําหนาที่รวบรวม 
และแจกจายทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหน้ีสินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปน
เพื่อชําระบัญชีกองทุนใหเสร็จส้ิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด  
 
ทั้งนี้ คาใชจายและคาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการ
เฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยู
ตามหลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ 
 
เม่ือไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลัง
จากจดทะเบียนเลิกกองทุนแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวใหตกเปน
กรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
32. อ่ืนๆ :  
32.1 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมาก
ของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
รวมภายในสิบหาวันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมี
เหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได  โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม
จะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ  และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการ
จะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป   
 

32.2 การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (soft commission) 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว
ในการจัดการกองทุนได  แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(1)  ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปน
กองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 
(2)  ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 
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ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ  บริษัทตองกระทําดวยความ
เปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย 
 

32.3 ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเก่ียวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ดังนี้ 
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปนผลในสวนท่ีถือ
เกินนั้น เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี 
1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับการยกเวนตาม
ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนที่ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน 
(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาว
ออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 
(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียง
สวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิด
หนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนดิหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุน
ชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู 
 

32.4 ตัวช้ีวัด (Benchmark) ของกองทุนรวมนี้ คํานวณจากอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุคงที่ Zero Rate 
Return (ZRR) อายุ 3 เดือน บวกดวยสวนตางของตราสารหนี้ภาคเอกชนเทียบกับพันธบัตร (Spread) ซึ่งอยูในอันดับที่สามารถลงทุน
ได (investment grade) 
 

32.5 การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125 (5) แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 

ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แก
ผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว 
ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
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32.6 หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน 
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการ
ดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ 
 
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป 
 

ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติโดยเสียงขาง
มากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตาม
หลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย 
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ให
ไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวย
ลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกิน
ก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 
 
32.7 ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา 
FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกัน
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสีย
ภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่ง
มีถ่ินที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากน้ียังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศ
กําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะท่ีคลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ”) 
  
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตาม
หลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รวมถึงหนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 
  
ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมใน
ทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน 
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนินการหกัเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  
 
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือ
ยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือ
ดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป 
 
เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมท้ังเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของ และเพื่อใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑ
ของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ังผูที่เก่ียวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน 
ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนนุการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ
กําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน) ที่มีอยูในบัญชี
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของ 
(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเม่ือขอมูลที่เคยใหไวมีการเปล่ียนแปลง เปนตน รวมถึง
นําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ 
เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
 
เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวย
ลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปน้ีตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
รับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   
(1) ไมรับคําส่ังซ้ือ/ สับเปล่ียน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนราย
นั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
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(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น หาก
มีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 

 
การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อหลีกเล่ียงมิ
ใหบริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของอันจะทําให
กองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการ
เฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ
กําหนด) เทานั้น  

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัท
จัดการ (รวมถึงผูที่เก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไป
ยังหนวยงาน หรือดําเนินการอื่นใดที่ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
 
33. การระงับขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : 
ไมมี 


