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รายละเอียดโครงการจัดการกองทนุรวม 
คําจํากัดความ :  
กองทุน หมายถึง กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) 
 
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)  
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 
ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุน  
 
บริษัทจดทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยที่ไดรับการจดทะเบียนหรือไดรับอนุญาตใหทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 
บริษัทข้ึนทะเบียน หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพยกรุงเทพ  
 
ตลาดหลักทรัพย หมายถึง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 
วันทําการ หมายถึง วันเปดทําการตามปกติของบริษัทจัดการ  
 
วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน หมายถึง วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษทัจัดการกําหนดไวในรายละเอียดโครงการ  
 
คําเสนอซ้ือ หมายถึง คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการเปนการทั่วไปที่ผูทําคําเสนอซ้ือตองปฏิบัติตามประกาศวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใน
การเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ  
 
แกไขราคายอนหลัง หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองโดยแกไขราคายอนหลังต้ังแตวันที่ราคาหนวยลงทุนที่
ถูกตองจนถึงปจจุบัน  
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซ้ือหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือการจายเงินซ่ึงมี
มูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองแทนการเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุน  
 
บริษัทยอย หมายถึง บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดต้ังข้ึนและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทจํากัด
นั้น  
 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซ้ือขายในศูนยซ้ือขายหลักทรัพย หรือบริษัทมหาชนจํากัด  
 
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน  
 
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทํา
การสงเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพยประเภทท่ีเก่ียวกับการจัดการลงทุน  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
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ธนาคารกรุงไทย หมายถึง ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
 
หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุน  
 
หนังสือช้ีชวน หมายถึง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุน  
 
ผูสนับสนุน หมายถึง ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
 
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุน  
 
ผูสอบบัญชี หมายถึง ผูสอบบัญชีของกองทุน  
 
เสนอขายคร้ังแรก หมายถึง เสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
 
วันทําการขาย หมายถึง ทุกวันทําการซ่ึงเปนวันที่สามารถขายหนวยลงทุนไดโดยสมบูรณ  
 
วันทําการรับซ้ือคืน หมายถึง วันทําการที่บริษัทจัดการกําหนดใหเปนวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนซ่ึงเปนวันทําการของบริษัทจัดการที่สามารถรับซ้ือ
คืนหนวยลงทุนไดโดยสมบูรณ  
 
มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหารดวยจํานวนหนวยลงทนุที่จําหนายไดแลวทั้งหมดตามทะเบียนหนวยลงทุน เมื่อสิ้นวันที่
คํานวณนั้น ซ่ึงจะคํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขที่มีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล  
 
มูลคาหนวยลงทุนที่ใชคํานวณราคาขายหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนที่ปดทศนิยมตําแหนงที่ 4 ข้ึน  
 
ราคาขายหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนที่ใชคํานวณราคาขายหนวยลงทุนบวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน (ถามี) ซ่ึงเปนราคา 
ที่รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  
 

ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน หมายถึง มลูคาหนวยลงทุนที่ตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง หักดวยคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) ซ่ึงเปนราคาท่ี
รับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  
 

การสับเปล่ียนหนวยลงทุน  หมายถึง  การสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”)  เพื่อซ้ือ
หนวยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทนุหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะ
ดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามราคารับซ้ือคืนจากกองทุนตนทางซ่ึงไดหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชําระคาซ้ือ
หนวยลงทุนของกองทุนปลายทางตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการ  
 
จองซ้ือ หมายถึง จองซ้ือหนวยลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
 
สั่งซ้ือ หมายถึง สั่งซ้ือหนวยลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก  
 
ผูจองซ้ือ หมายถึง ผูจองซ้ือหนวยลงทนุ  
 
ผูสั่งซ้ือ หมายถึง ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุน  
 
หนังสือรับรองสิทธิ หมายถึง หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  
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ผูถือหนวยลงทุน หมายถึง ผูถือหนวยลงทุนของกองทุน  
 
กลุมกิจการ หมายถึง บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมารตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม 
 
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติม  
 
กฎหมายภาษีอากร หมายถึง ประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และคําส่ังตาง ๆ ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่แกไขเพิ่มเติม  
 
ศูนยซ้ือขายหลักทรัพย หมายถึง ศูนยซ้ือขายหลักทรัพยซ่ึงจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 



 

  กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) 4

 
ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยูบริษัทจัดการ : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 32  
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
  
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทนุรวม :  
1.1. ช่ือโครงการจัดการ : กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)  
 
1.2. ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) : The Krung Thai Fixed Income RMF 2  
 
1.3. ช่ือยอ : RMF2  
 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปด 
การระดมทุน : ในประเทศ 
ประเภทการขาย : ขายหลายคร้ัง 
 
1.5. อายุโครงการ : ไมกําหนด  
เงื่อนไขอื่นๆ : ไมมี  
 
1.6 ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  
 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขาย :  
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,500.00 ลานบาท  
เงื่อนไข : ไมมี  
 
2.2. มลูคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท  
 
2.3. จํานวนหนวยลงทุน : 150,000,000.00 หนวย  
 
2.4. ประเภทหนวยลงทุน : ระบุช่ือผูถือ  
 
2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มูลคาข้ันตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังแรก : 500.00 บาท  
 
2.7. มูลคาข้ันตํ่าของการสั่งซ้ือคร้ังถัดไป : 500.00 บาท  
 
2.8. มูลคาข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน : 500.00 บาท  
จํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืน : 50 หนวย  
 
2.9. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า : ไมกําหนด 
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า : ไมกําหนด 
 
2.10. รายละเอียดเพ่ิมเติม : 
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3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน : 
3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  
เพื่อสงเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทนุที่มุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแหงหนี้  
 

3.2. ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง 
ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ 
การแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) : 
 

3.3. นโยบายการลงทุน : ตราสารแหงหนี้  
การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน 
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทนุ 
  

3.4. ลักษณะพิเศษ : 
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
กองทุนจะเนนลงทุนในตราสารหนี้ที่บริษัทพิจารณาแลววาผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัลมีความมั่นคง และมีความสามารถในการชําระหนี้ และตราสารหนี้
นั้นใหผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง ซ่ึงตราสารหนี้ดังกลาวรวมถึงพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุนกู และตราสารหนี้อื่น 
ๆ รวมท้ังเงินฝาก โดยในการพิจารณาตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการอาจจะปรับสัดสวนการลงทุนในตราสารหนี้แตละประเภทขางตนใหเหมาะสมกับ
สถานการณในขณะเวลาตาง ๆ กัน ทั้งนี้ กองทุนจะไมลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivative)  และตราสารหนี้ที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับ
ตัวแปร (Structure Note) 
 

3.5. การลงทุนในตางประเทศ : ไมมีการลงทุนในตางประเทศ 
รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : 
 

3.6  ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามท่ี
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
 

3.6.1 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ  ไดแก   
(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก  ไดแก   
(1.1)  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุน เปนผูออก 
ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 
 

(1.2)  ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่บริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพยเปนผูออก ซ่ึงกําหนดวันใชเงินตาม
ต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแตวันออกต๋ัว และเปนต๋ัวเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเห็น 
 

(1.3)  ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซ่ึงมีอันดับความนาเช่ือถือดังตอไปนี้ 
(ก)  อันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนอันดับความนาเช่ือถือของผูออกตราสาร ตองเปนอันดับ
ความนาเช่ือถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะส้ัน (short-term rating) ดวย หรือ 
(ข)  อันดับความนาเช่ือถือของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) ทั้งนี้ โดยการจัด
อันดับความนาเช่ือถือของสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือภายใตช่ือ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch หรือสถาบันอื่นที่สํานักงานกําหนด
เพิ่มเติม 
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(2) ตราสารแหงหนี้ทั่วไป  ไดแก 
(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย  อันไดแก   
(ก)  ต๋ัวเงินคลัง 
(ข)  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
(ค)  พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน 
 

(2.2)  ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตางประเทศ องคการหรือหนวยงานของ
รัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูคํ้าประกัน ทั้งนี้ ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะ
ตามเงื่อนไขทายขอ 3.6.1 ดวย 
 

(2.3)  ตราสารที่เปล่ียนมือได ซ่ึงหมายถึง พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือหุนกูที่ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ ที่สํานักงาน
อนุญาตใหเสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจํากัด หรือที่ออกภายใตขอผูกพันที่กําหนดและอนุญาตโดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนเปนผูออก  หรือที่เปนหลักทรัพยที่ออกใหมซ่ึงผูออกหลักทรัพยไดเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมนั้นทั้งหมดตอผูถือหุนโดยไดรับ
ชําระราคาเต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน  ทั้งนี้ ตราสารที่เปลี่ยนมือไดตองมีลักษณะตามเงื่อนไขทายขอ 3.6.1 ดวย  
  

(2.4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร หรือหุนกูที่ไมใชหุนกูอนุพันธ   
 

(2.5)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู 
 

(2.6)  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู  หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตาม
กฎหมายไทย  ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ   
 

(2.7)  หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเงิน
ฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวมตลาดเงิน เปนตน 
 

(2.8)  ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  ทั้งนี้ บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

(2.9)  ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยโดยหลักทรัพยที่ใหยืมเปนตราสารแหงหนี้ตาม (1.1) (1.2) (1.3) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) หรือ (2.7) ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 

ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.6.1 เปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน  ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูปอัตราดอกเบ้ียคงท่ีหรือ
อัตราดอกเบ้ียลอยตัวเทานั้น 
  

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.6.1 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมี
สิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง  หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข   
 

เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2.2) และตราสารที่เปลี่ยนมือไดตามขอ (2.3) ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(1)  เปนตราสารข้ึนทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
 

(2)  มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวาพรอมจะเสนอราคาซ้ือและรับซ้ือตราสารนั้น ใน
ราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการท่ีสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนดอยูเสมอ โดยไดสงสําเนาราคาแกสมาคม
ตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายุของตราสารนั้น  และ 
 

(3)  เปนตราสารที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   
(ก)  ในกรณีที่เปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับ
ที่สามารถลงทุนได (investment grade)  เวนแตผูออกตราสารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ ตราสารนั้นตองมีอันดับความ
นาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เทานั้น 
(ข)  ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ  ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment 
grade)  
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(ค)  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายครั้งแรก หากตราสารดังกลาวไมมีอันดับความนาเช่ือถือของตรา
สารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) ตราสารนั้นตองมีบริษัทจัดการไมตํ่ากวาสามรายเปนผูซ้ือตราสาร
ดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 
 

3.6.2 ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน  ไดแก  
(1) หุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในประเทศ ซ่ึงตองมีลักษณะตามเงื่อนไขในทายขอ 3.6.1 (1) และ (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุนในหุนกูแปลงสภาพ
ดังกลาวในการเสนอขายคร้ังแรก  หุนกูแปลงสภาพนั้นตองเปนหุนกูแปลงสภาพที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment 
grade)  หรือเปนหุนกูแปลงสภาพท่ีมีบริษัทจัดการไมตํ่ากวาสามรายเปนผูซ้ือตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 
 

ในกรณีที่หุนกูแปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมีการคํ้าประกัน การคํ้าประกันดังกลาวตองเปนการคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ียเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 
 

(2)  หุนกูแปลงสภาพท่ีเสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย      
นอกจากนี้ ในการลงทุนในตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนนั้น ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(1)ในขณะที่ลงทุนหรือไดมา มูลคาของหุนกูแปลงสภาพดังกลาวมีมูลคาสูงกวาราคาตลาดของหุนที่รองรับหุนกูแปลงสภาพน้ัน (out of the money)  
(2)  ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพ  ใหบริษัทจัดการขายหุนที่ไดรับจากการแปลงสภาพน้ันภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดหุนดังกลาวมา 
 

การใชสิทธิแปลงสภาพตาม (2)  หมายความวา   การแปลงสภาพแหงสิทธิในหุนกูแปลงสภาพเปนหุน ไมวาการแปลงสภาพดังกลาวจะเกิดจากการใช
สิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากขอกําหนดบังคับการแปลงสภาพ 
 

3.6.3 หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 

3.6.4 เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย  
 

3.6.5 ทรัพยสินอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับ 3.6.1 – 3.6.4 โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

3.7 อัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังตอไปน้ี ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปล่ียนแปลง
อัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศที่แกไขดวย  
 

3.7.1 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอัตราสวน 
 (1) ตราสารภาครัฐไทย 
 (2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.1 (2.2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก    
 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2) เมื่อรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารนั้นในแตละรุน  
เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 
 

3.7.2 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึงตราสารภาครัฐตางประเทศที่นอกเหนือจากขอ 3.7.1 (2) เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกัน
ทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง  ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดังกลาวเปนผูออก ผูรับรอง 
ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซ่ึงกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินเหลานั้น รวมในอัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย   
 

ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารนั้นในแตละรุน เวนแตเปน
กองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 

 
3.7.3 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนไดดังตอไปนี้ ซ่ึงธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ัง
ข้ึน ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดย
มีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั้น ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
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(1)  ตราสารแหงหนี้ในประเทศ 
(2)  ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตามขอ 3.7.5 (1) ซ่ึงธนาคารหรือบริษัทเงินทุนราย
เดียวกันเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา รวมในอัตรคาสวนดังกลาว 
 

ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงินฝากดังกลาวรวมใน
อัตราสวนตามวรรคหน่ึง 
 

3.7.4 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังตอไปนี้ ที่บุคคลใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพื่อ
เปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น 
ไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
(1)  ตราสารแหงหนี้ในประเทศตามขอ 3.6.1 ทั้งนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) ทั้งนี้ไมรวมถึง
ตราสารภาครัฐตางประเทศ ตามขอ (2.2)   
(2) ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุนตามขอ 3.6.2 ทั้งนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)    

(3) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 

ตราสารแหงหนี้ตาม (1) มิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดใหเปนตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.6.1 (2.7) 
 

การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง  ใหนับทรัพยสินตามวรรคหน่ึงและทรัพยสินตามขอ 3.7.5 (1) ที่บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซ่ึงกองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย  
 

3.7.5 บริษัทจัดการอาจจะลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 3.7.2 ขอ 3.7.3 และขอ 3.7.4  เพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวมตามอัตราสวนดังตอไปนี้ 
(1)  การลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวซ่ึงบุคคลใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ตองมีมูลคารวมกัน
ทั้งสิ้นเมื่อคํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน   
(2)  การลงทุนในหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตาม (1) เมื่อคํานวณรวมทุกบุคคลที่เปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา
แลว ตองมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
 

3.7.6 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูสั่งจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา เพื่อ
เปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
(2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
นั้น ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและสอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 

3.7.7 การลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน หากทรัพยสินดังกลาวเปน
องคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวโดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นเมื่อ
คํานวณเฉพาะผูออก ผูสั่งจาย หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของนํ้าหนักของทรัพยสินดังกลาวในตัวช้ีวัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนที่กําหนดในขอ 3.7.2 ขอ 3.7.3 ขอ 3.7.4 หรือขอ 3.7.5 แลวแตกรณีก็ได 
 

3.7.8 ในกรณีของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซ่ึงเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่ธนาคารที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดต้ังข้ึน ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
หรือธนาคารตางประเทศ เปนผูออกหรือคูสัญญา เปนจํานวนที่มีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีหรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุนอยกวา 1 ปแลวแตกรณี ทั้งนี้ ไมวากรณีใด มิใหคํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝาก
เพื่อการดําเนินงานของกองทุนเขาในอัตราสวนดังกลาว 
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อัตราสวนตามวรรคหนึ่งมิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่มีการกําหนดอายุโครงการต้ังแตหนึ่งปข้ึนไป ทั้งนี้ เฉพาะในระยะเวลาหกเดือนกอนวันครบ
กําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม  
 

ในกรณีที่เงินฝากตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหน่ึง ใหบริษัทจัดการกองทุน
รวมลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแตวันสิ้น
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวโดยเฉล่ียต้ังแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่
ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 
 

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในวันทําการถัดจากวันที่
ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงใหสํานักงานทราบภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัท
ดวย  
 

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจสั่งใหบริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น 
 

3.7.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน (fluctuation) ของตลาดเงินและ
ตลาดทุนในวงกวางในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงานเพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซ่ึงเงินฝาก บัตร
เงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาที่เกิดความผันผวนดังกลาวมารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.8 ไดสําหรับรอบปบัญชี
นั้น 
 

3.7.10 บริษัทจัดการอาจจะลงทุนหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งสิ้นไม
เกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
 

3.7.11 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมได ไมเกิน
อัตราสวนดังตอไปนี้ 
(1) ลงทุนหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกิน
รอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวไมรวมถึงหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
(2) ลงทุนหรือมีไวซ่ึงหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอย
ละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย 
 

3.7.12 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกันทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 25 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ใหบริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม รวมผลประโยชนที่พึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณ
มูลคาธุรกรรมดังกลาว 
 

ในกรณีที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะที่กองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หากตอมาธุรกรรมการใหยืม
หลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซ่ึงธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาว
ตอไปก็ได   
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนา
รายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได   
 

3.7.13 บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึงใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุนกู หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(1)  ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงของใบแสดงสิทธิดังกลาว รวมใน
อัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวที่กําหนดในประกาศนี้ โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซ่ึงหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยรวมในอัตราสวนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือ
คูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.7.2 ขอ 3.7.3 ขอ 3.7.4 และขอ 3.7.5 ก็ได 
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มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหนึ่งใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพย
อางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว 
 

(2)  ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ 
(ก)  นับมูลคาที่ผูออกตราสารดังกลาวมีหนาที่ตองชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราสวนที่ผูออกตราสารดังกลาว 
(ข)  นับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงรวมในอัตราสวนที่ผูออกหลักทรัพยอางอิง โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนลงทุนในหลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง ทั้งนี้  
มูลคาของหลักทรัพยอางอิงดังกลาวใหใชมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยอางอิงนั้น ซ่ึงคูณกับคาเดลตาของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู 
 

(3) ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซ่ึงการใหยืมหลักทรัพยโดยใหนับมูลคาทรัพยสินที่
ใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยที่กําหนดไวในขอ 3.7.2  ขอ 3.7.3 ขอ 3.7.4 และ ขอ 3.7.5 โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซ่ึง
หลักทรัพยนั้นอยู ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับรวมในอัตราสวนที่คํานวณตามคูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.7.2  ขอ 3.7.3 ขอ 3.7.4 และ ขอ 3.7.5 ก็ได 
 

3.7.14 ในการคํานวณอัตราสวนตามขอ 3.7.2 ขอ 3.7.3 ขอ 3.7.4 และขอ 3.7.5(1) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ รวมท้ังเงื่อนไขตาม
ขอ 3.7.15 ดวย  
(1)  ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสินหรือผูที่เปน
คูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี ก็ได  
(2) ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน  บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง 
ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได 
 

3.7.15 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.7.14 จะทําไดตอเมื่อบุคคลดังกลาวไดทําการรับรองตลอดไป 
รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบ้ียโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบ้ีย
เต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข   
 

3.7.16 ในกรณีที่ ตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่
กําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหงหนี้ หรือตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุนนั้น มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุ ถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ  ให
บริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการประกาศใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน
และสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน  
 

3.7.17 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน หากตอมามีมูลคา
เกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได  
 

 ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวน
การลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมี
มูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได   
 

3.7.18 ในกรณีที่การรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม เมื่อรวมกันทุก
กองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศที่ สน. 24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ  
(1)  ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศที่กําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นได 
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนที่เกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการผอนผันจากสํานักงาน 
และ 
(3) กรณีที่เปนหุนของบรษิัทจดทะเบียน และการไดมาซ่ึงหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมา หรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้นจนถึงหรือขามจุดที่
ตองทําคําเสนอซ้ือ  บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซ้ือโดยการลดสัดสวนการถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือ
ยื่นคําขอผอนผันการทําคําเสนอซ้ือ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขา
ถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ  ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว  ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละ
กองทุนไดมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
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3.7.19 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะที่ลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน  หากตอมามีมูลคา
เกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.7.8 ขอ 3.7.12 ขอ 3.7.16 ขอ 3.7.17 และ ขอ 3.7.18  และการเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจาก
การลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพิ่มเติม  บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวตอไปก็ได   
 

ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุช่ือ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนที่
กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกิน
อัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได 

 

3.7.20 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และบริษัทจัดการตอง
ดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม” 
 

4. นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย  
 

5. การรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอ่ืน :  
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกรองของกองทนุรวมจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการ
จะรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นทัง้ที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนีต้ามสิทธิเรียกรองผิดนดัชําระหนี้ ดังนี้  
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
5.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่บริษัท
จัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้  
 

5.1.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ มารวม
คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหนี้ 
 

ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินนั้นได และในกรณีที่
มีค าใชจ ายในการบริหารท รัพยสิน  บริษัท จัดการจะจ ายจากเงินสํ ารอง  รายไดห รือผลประโยชนที่ ได จากการบริหารทรัพยสินนั้ น  
 

5.1.3 เมื่อมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับ
ชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่มีเงินไดสุทธิ และจะแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉล่ีย
เงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการไดเฉล่ียเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเปนอยางอื่น  
 

5.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวมไดรับชําระหนี้ตามตราสารแหงหนี้หรือสิทธิ
เรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 5.1.3 โดยอนุโลม  
 

5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย 
5.2.1 กอนการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนโดยมติเสียงขาง
มากซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดย
ผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอ 
ผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซ่ึงตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น  
 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่กองทุนรวม 
จะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับชําระหนี้  
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5.2.2 เมื่อไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนด
ราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้  
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซ่ึงทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวมก็
ได  
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได
โดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว  
 

ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
 

5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุน
ทุกรายที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหนี้ได เปนผูมี
สิทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการชําระหนี้ก็ได ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกลาว บริษัทจัดการจะไมนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาว มารวม
ในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแตละคร้ังตามขอ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ไมคุมกับภาระ
คาใชจายในการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาสแรกที่การเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้จนครบถวนแลว และปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับ
ภาระคาใชจายในการเฉล่ียเงินคืน  บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวมารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได 
 
6. ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงือ่นไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม :  
6.1. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน :  
ช่ือ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท : 0-2544-3935  โทรสาร : 0-2937-7783-4  
 

6.2. เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน :  
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งหมดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กอน  
 

6.2.1. เมื่อบริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนโดยบอกกลาวใหอีกหนึ่ง
ทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน  
 

6.2.2. ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว ผูดูแลผลประโยชนหรือบริษัท
จัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน  
 

6.2.3. ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลให 
บริษัทจัดการและผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับประกาศ คําส่ัง ระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้ 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลใหเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับหนาที่ดังกลาวตอไป 
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนไดโดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไม
นอยกวา 90 วัน  
 

6.2.4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดตามทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนเรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน  
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6.2.5. ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม  
บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจาก
การตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการแกไขดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทํา
การนับต้ังแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จสิ้น ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทจัดการจะดําเนิการขอ
อนุญาตเปลี่ยนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข เมื่อไดรับ
อนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนผูดูแลผลประโยชนเดิมโดยพลัน ทั้งนี้ เวนแต
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเปนอยางอื่น  
 

6.2.6. ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นที่เก่ียวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอก
กลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน  
 

6.2.7. เมื่อมีผูใดเสนอหรือยื่นคํารองตอศาลหรือหนวยงานราชการที่เก่ียวของในสวนที่เก่ียวกับผูดูแลผลประโยชนของกองทุน (ก) เพื่อเลิกกิจการหรือ
เพื่อการอื่นใดที่คลายคลึงกัน หรือ (ข) เพื่อฟนฟูกิจการ ประนอมหนี้ หรือผอนผันการชําระหนี้ จัดการทรัพยสิน ชําระบัญชีเลิกกิจการ หรือรอง 
ขออื่นใดที่คลายคลึงกันภายใตกฎหมายปจจุบันหรือในอนาคต หรือตามขอบังคับตาง ๆ  
 

6.2.8. เมื่อหนวยงานหรือองคกรของรัฐมีความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของผูดูแลผลประโยชนวามีความผิดหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงและ
แจงใหบริษัทจัดการหรือประกาศเปนการทั่วไป 
 

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

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
2/7 หมู 4 (โครงการนอรธปารค)    
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน  ช้ัน 2   
ถนนวิภาวดี แขวงทุงสองหอง  เขตหลักส่ี กรุงเทพ 10210    
โทรศัพท 0 2596 9401-7  โทรสาร 0 2832 4981   
 

และที่ธนาคารแหงประเทศไทย  
273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200  
 

7. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี :  
ช่ือ : นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา  
ที่อยู : บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด 
77/225-226 ช้ันที่ 18 อาคารราชเทวีทาวเวอร 
ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท 0 2653 8091-3 โทรสาร 0 2653 8090 
 

หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบ 
 

8. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน:  
ช่ือ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ช้ัน 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
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หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบ  
 

9. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจดัจําหนาย : ไมมี  
 

10. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทนุ :  
ช่ือ : ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
ที่อยู : ฝายสนับสนุนงานสาขา ช้ัน 13 อาคารนานาเหนือ 
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท 0-2208-4565-7, 0-2208-4558-9 โทรสาร 0-2256-8717 
 

ช่ือ : ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 209 อาคาร เค ทาวเวอร ตึก A ช้ัน 6 
ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 
โทรศัพท 02 680 2891-2 
 

ช่ือ : ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. 
ที่อยู : เลขที่ 399 อาคารอินเตอรเชนจ 21 ถนนสุขุมวิท (สี่แยกอโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท 02 788 2000 
 

ช่ือ : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย 
ที่อยู : สาขาสํานักธุรกิจรัชดาภิเษก, เลขที่ 123 ช้ัน 1 อาคารไทยประกันชีวิต 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทรศัพท 02 697 5454 , 02 697 5300 , 02 697 5454 
 

ช่ือ : ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพิน ีถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 02 359 0000 
 

ช่ือ : ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 90 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 02 724 4000 
 

ช่ือ : ธนาคารออมสิน 
ที่อยู : เลขที่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท 1115 หรือ 02 299 8000 
 

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยกรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ช้ัน 3 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 
 

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด 
ที่อยู : เลขที่ 87/2 อาคารซีอารซี ช้ัน 8,12 ออลซีซ่ันเพลส 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 672 5999, 02 672 5959 โทรสาร 02 672 5888 
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ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยคันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ช้ัน 2,3 และ9 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 205 7000 โทรสาร 02 205 7171 
 

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยเคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร ช้ัน 8-11 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 02 658 8888 โทรสาร 02 658 8000 
 

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยเคที ซีมิโก จํากัด 
ที่อยู : เลขที่ 287 อาคารลิเบอรต้ีสแควร ช้ัน 8, 15-17, 19, 21 
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 02 695 5000 โทรสาร 02 695 5173 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยเคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู : เลขที่ 87/2 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ช้ัน 18, 39 ออลซีซ่ันสเพลส 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 648 1111 , 02 648 1777 โทรสาร 02 648 1000 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู : เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ช้ัน 1,2 และ 
อาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 841 9000 , 02 627 3100 โทรสาร 02 841 9090 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู : เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร ช้ัน 9, 14-15 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 657 7000 , 02 657 7171 โทรสาร 02 657 7777 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยทรีนีต้ี จํากัด 
ที่อยู : เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 25-26,29 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 02 801 9100, 02 343-9500 ,02 285 5115 โทรสาร 02 801 9399 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยทิสโก จํากัด 
ที่อยู : เลขที่ 48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ช้ัน4 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท: 02 633 6555 , 02 633 6999โทรสาร 02 633 6660 อีเมล: tiscosec@tisco.co.th 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด 
ที่อยู : เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 3 ช้ัน 20 - 21 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท 02 949 1000 
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ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ช้ัน 14, 18 และ 19 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 217 8900 , 02 217 8888 โทรสาร 02 217 8643 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยโนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ช้ัน 15-17 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 
โทรศัพท 02 638 5000 , 02 287 6000 โทรสาร 02 287 6001 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 191 ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท 02 231 3777, 02 618 1000 , 02 618 1018 - 24 
โทรสาร 02 618 1001, 02 231 3951 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยฟนันซา จํากัด 
ที่อยู : เลขที่ 48/21, 48/24 อาคารทิสโกทาวเวอร ช้ัน 12 A 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท: 02 352 4000 ,02 697 3871-5 โทรสาร 02 352 4098-99 
call Center: 02 352 4050 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ช้ัน 17, 18 , 25 
ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท 02 658 9000, 02 658 9236-7, 02 658-9500 โทรสาร 02 658-9110 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน ช้ัน 11 หอง 1102, ช้ัน 14 หอง 1404 และช้ัน 15 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 02 635 1700 , 02 268 0999 โทรสาร 02 635 1615 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยภัทร จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร1 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02 305 9559, 02 305 9000 โทรสาร 0 2305 9558 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยเมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ช้ัน 20 – 21, 25 
ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02 658 6300 โทรสาร 02 658 6301 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยเมอรช่ัน พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1 ช้ัน 2 
ถนน พระราม4 สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 02 660 6677 ,02 660 6688โทรสาร 02-660-6678 
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ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ช้ัน 3 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 659 8333 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยอารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 98 อาคารสาทรสแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ช้ัน 10 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 02 862 9999 โทรสาร 02 108 0999 
 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 
ที่อยู : เลขที่ 540 อาคารเมอรคิวร่ี ช้ัน 7, 14, 17 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 02 680 5000 โทรสาร 02 680 5111 
ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยเอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 3/1 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 02 680 1234 อีเมล : public_relations@asiaplus.co.th 
 

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยเออีซี จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ช้ัน 17 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 02 659 3456 โทรสาร 02 659 3457 
 

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 540 อาคารเมอรคิวร่ี ทาวเวอร ช้ัน 18 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 658 5800 โทรสาร 02 658 5779 
 

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยไอรา จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 17 
ถนนพญาไท แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 02 684 8888 โทรสาร 02 160 5400 
 

ช่ือ : บริษัท หลักทรัพยนายหนาซ้ือขายหนวยลงทุนเว็ลธ เมจิก จํากัด 
ที่อยู : เลขที่ 383 ถนนลาดหญา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 
โทรศัพท 02 861 4820 โทรสาร 02 861 4902 
 

ช่ือ : บริษัท แอดวานซ ไลฟ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขที่ 175 อาคารสาธรซิต้ี ทาวเวอร ช้ัน 1/1 และ 2/1 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 02 648 3600, 02 648 3500 โทรสาร 02 648 3920 
 

ช่ือ : บริษัท ฮ่ัวเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด 
ที่อยู : เลขที่ 401-407 มุมถนนแปลงนาม ถนนเยาวราช สัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท 02 225 0202, 02 223 2288 โทรสาร 02 688 9740 
อีเมลล info@huasengheng.com 
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บริษัทจัดการอาจแตงต้ังผูสนับสนุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงต้ังหรือยกเลิกการแตงต้ัง
ผูสนับสนุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง ในกรณีของการแตงต้ังผูสนับสนุนเพิ่มเติม ผูสนับสนุนดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่เปนผูสนับสนุนของกองทุน โดยผูสนับสนุนที่ไดรับการแตงต้ังจะตอง
ปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับผูสนับสนุนที่ปฏิบัติหนาที่อยูกอนแลว  
 

11. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษาการลงทนุ :  ไมมี  
 

12. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษากองทุน : ไมมี  
 

13. การเสนอขายหนวยลงทนุครั้งแรก :  
ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก : 
- บริษัทจัดการ 
- ผูสนับสนุนการขายหร่ือรับซ้ือคืน 
 

รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก : 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนใหแกประชาชนทั่วไปในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกที่ระบุไวในหนังสือช้ีชวน โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการของ
บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย ถึงเวลา 15.30 น. และต้ังแตเวลาเปดทําการของผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทยถึงเวลา 14.00 น.  
 

13.1. การขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการจองซ้ือ  
ผูสนใจจองซื้อหนวยลงทุนสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการจองซื้อตาง ๆ ไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนทุกวันในระหวางเวลาทําการ  
 

13.2. วิธีการเปดบัญชีกองทุน  
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและบัญชีกองทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคําขอเปดบัญชี และเอกสารอื่นที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซ่ึง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ ผูลงทุนตองเปนบุคคลธรรมดา  
 

ผูจองซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน 
และแบบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมท้ังเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซ่ึงจะติดประกาศไวที่ผูสนับสนุนเพื่อแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

13.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
13.3.1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือเดินทางซ่ึง
ลงนามรับรองความถูกตอง  
13.3.2. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 

13.4. วิธีการจองซ้ือหนวยลงทุน  
13.4.1. บริษัทจัดการ  
เมื่อผูสนใจจองซ้ือหนวยลงทุนมีบัญชีหนวยลงทุนและบัญชีกองทุนแลว สามารถจองซ้ือหนวยลงทุนดวยตนเองท่ีบริษัทจัดการไดตามราคาเสนอขาย
หนวยลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยกรอกใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใหครบถวนพรอมชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน  
 

13.4.2. ผูสนับสนนุ  
เมื่อผูสนใจจองซ้ือหนวยลงทุนมีบัญชีหนวยลงทุนและบัญชีกองทุนแลว สามารถจองซ้ือหนวยลงทุนดวยตนเองท่ีผูสนับสนุนไดตามราคาเสนอขายหนวย
ลงทุนในการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยกรอกใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใหครบถวนพรอมชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน  
 

13.5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
13.5.1. บริษัทจัดการ  
ผูจองซ้ืออาจชําระเปนเงินสด หรือสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงไทย หรือสั่งซ้ือเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใด โดยขีดครอมเฉพาะส่ังจาย  
“บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)” โดยในกรณีที่จองซ้ือเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่สามารถ
เรียกเก็บเงินไดทันที ผูจองซ้ือสามารถส่ังซ้ือไดภายในเวลาทําการของธนาคารกรุงไทย หากผูจองซ้ือชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่ตองสงเรียกเก็บ
เงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผูสั่ง ซ้ือตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนนั้นกอนเวลาปดรับเช็คตางธนาคารเขาบัญชี (เวลาปด clearing)  
 

ในการชําระเงินไมวาดวยวิธีใด บริษัทจัดการตองสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกจะสิ้นสุด  
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การจองซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว เพื่อใหบริษัทจัดการจัดสรร
หนวยลงทุน ผูจองซ้ือหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นไดเวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 

ในกรณีที่ผูจองซ้ือหนวยลงทุนชําระเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดซ่ึงถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการจองซ้ือหนวยลงทุนนั้นและแจงใหผูจองซ้ือทราบ  
 

บริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ี
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)”  
 

13.5.2. ผูสนับสนุน  
ผูจองซ้ืออาจชําระเปนเงินสด หรือสั่งโอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่ธนาคารกรุงไทยหรือชําระดวยเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใด โดยขีดครอมเฉพาะสั่งจาย 
“บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)” โดยในกรณีที่จองซ้ือผานธนาคารกรุงไทยโดยชําระเปนเงินสด เช็ค 
ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินไดทันที ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือไดภายในเวลาทําการของธนาคารกรุงไทย หากผูจองซ้ือชําระเปนเช็ค 
ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่ตองสงเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผูสั่งซ้ือตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนนั้นกอนเวลาปดรับเช็คตางธนาคารเขา
บัญชี (เวลาปด clearing)  
 

ทั้งนี้ สําหรับการซ้ือหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทย สาขาที่อยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูสั่งซ้ือตองชําระเปนเงินสด หรือชําระเปนเช็ค ดราฟต
ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเทานั้น  
 

ในกรณีที่สั่งซ้ือหนวยลงทุนผานผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย หากผูสั่งซ้ือชําระเปนเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินไดทันที ผูสั่งซ้ือ
สามารถชําระคาซ้ือหนวยลงทุนภายในเวลา 14.00 น. แตหากผูสั่งซ้ือชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่ตองสงเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการ
ถัดไป ผูสั่งซ้ือตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.  
 

ในการชําระเงินไมว าดวย วิธี ใด  บริษัท จัดการตองสามารถเรียกเก็บเงินไดกอนระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนค ร้ังแรกจะ ส้ินสุด  
 

การจองซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนและไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนแลว เพื่อใหบริษัทจัดการจัดสรรหนวย
ลงทุนและผูจองซ้ือหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นได เวนแตจะได รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 

ในกรณีที่ผูจองซ้ือหนวยลงทุนชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่ถูกปฏิเสธการจายเงิน บริษัทจัดการจะดําเนินการยกเลิก
รายการจองซ้ือหนวยลงทุนนั้นและจะแจงใหผูจองซ้ือทราบ  
 

ผูสนับสนุนจะนําเงินที่ไดรับจากการจองซ้ือหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)”  
 

13.6. การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือโดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับชําระหารดวยมูลคาที่ตราไวโดยจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรรจะ
คํานวณตามหลักสากลเปนตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหนงแตใชทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 

กรณีที่ผูจองซ้ือชําระคาจองซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต ต๋ัวแลกเงิน คําส่ังจายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือ
หนวยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ต๋ัวแลกเงิน คําส่ังจายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเรียบรอยแลวโดย
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการ “สั่งซ้ือกอนไดกอน”  
 

ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวนที่
ไดรับชําระเปนเกณฑ  
 

ในกรณีที่การจองซ้ือหนวยลงทุนนั้นมผีลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “สั่งซ้ือกอนไดกอน” ในกรณีที่จองซ้ือพรอมกัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัท
จัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูจองซ้ือที่จองซ้ือพรอมกนันั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูจองซ้ือแตละรายจองซ้ือเขามา (Pro 
Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  
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ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือ
ตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไม
จําเปนตองแจงใหผูจองซ้ือทราบลวงหนา  
 

13.7. การคืนเงินคาจองซ้ือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ผูจองซ้ือหนวยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรกไมไดรับการจัดสรรไมวาทั้งหมด หรือบางสวน และ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการตองยุติโครงการ
จัดการเนื่องจากไมสามารถจําหนายใหแกประชาชนไดถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมดอกเบ้ีย (ถา
มี) ใหผูจองซ้ือตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ผูสั่งซ้ือระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันนับต้ังแตวันส้ินสุดการเสนอขายคร้ัง
แรก หรือนับต้ังแตวันปดการเสนอขายแลวแตกรณี เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกําหนดเปนอยางอื่น  
 

ในกรณีที่มีการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จะทํา
ใหบริษัทจัดการไมสามารถจัดต้ังกองทุนได 
 

13.8. เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  
ในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดต้ังโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซ้ือหนวยลงทุน
ของกองทุนนี้ ผูสั่งซ้ือจะตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  
 

การส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว เพื่อใหบริษัท
จัดการจัดสรรหนวยลงทุนและผูสั่งซ้ือจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 

อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซ้ือตามคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลววาการส่ังซ้ือในกรณี
ดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการจองซ้ือหนวยลงทุนของผูจองซ้ือหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
 

บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะกําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการส่ังซ้ือหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
การลงทุนในกองทุนใหไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี ผูจองซ้ือมีหนาที่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 

14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
- บริษัทจัดการ 
- ATM 
- หักบัญชี 
- Internet 
- ผูสนับสนุนการขายหร่ือรับซ้ือคืน 
- Tele-bank 
 

รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก ทุกวันทําการ ต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย และ
ผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย จนถึงเวลา 15.30 น.      
 

14.1. การขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการจองซ้ือ  
ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนังสือช้ีชวนและเอกสารการจองซ้ือตาง ๆ ไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนทุกวันในระหวางเวลาทําการ  
 

14.2. วิธีการเปดบัญชีกองทุน  
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและบัญชีกองทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดใน
ใบคําขอเปดบัญชี และเอกสารอ่ืนที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซ่ึง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ ผูลงทุนตองเปนบุคคลธรรมดา  
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ผูจองซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน 
และแบบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล รวมท้ังเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซ่ึงจะติดประกาศไวที่ผูสนับสนุนเพื่อแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

14.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
14.3.1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนาหนังสือเดินทางซ่ึง
ลงนามรับรองความถูกตอง  
 

14.3.2. สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษีอากรซ่ึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 

14.4. วิธีการสั่งซ้ือหนวยลงทุน  
14.4.1. วิธีการสั่งซ้ือหนวยลงทุนผาน บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย และผูสนับสนุนอื่นทีไ่มใชธนาคารกรุงไทย (ถามี) 

 ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนสามารถส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย และผูสนับสนุนอื่น โดยกรอกใบคําส่ังซ้ือหนวย
ลงทุนใหครบถวน พรอมทั้งจะตองสัง่ซ้ือหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวา 500 บาท  

 ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนตองสงใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือผูสนับสนุนอื่น พรอมทั้งชําระคาส่ังซ้ือ
หนวยลงทุนเต็มจํานวน 

 

14.4.2. ผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซ้ือหนวยลงทุนไดโดยวิธีการดังตอไปนี้   เมื่อผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซ้ือ-ขายคืนหนวยลงทุนผาน
เคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแลว สามารถส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัว โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการทํารายการที่
กําหนดในหนาจอของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM)  จนครบข้ันตอนการสั่งซ้ือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังซ้ือหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยในวันทํา
การใดเปนรายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนในวันทําการนั้น และการสั่งซ้ือหนวยลงทุนต้ังแตเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของวันทําการใดหรือ
ในเวลาใด ๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการถือวาเปนการทํารายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลาที่บันทึกของเคร่ืองฝากถอน
เงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก  
 

ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการสั่งซ้ือหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมติั (ATM) ดังกลาวได หากผูสั่งซ้ือและเคร่ืองฝากถอนเงิน
อัตโนมัติ (ATM) ไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
 

ทั้งนี้ ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงนิฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งใหหักเงินเพื่อซ้ือหนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับชําระคาซ้ือหนวย
ลงทุน และคาธรรมเนียมที่เก่ียวกับของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละครั้ง มฉิะนั้นบริษัทจัดการจะไมทํารายการซ้ือหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน
ในครั้งนั้น  
 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูสั่งซ้ือหนวยลงทุน เมื่อนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุนใหเรียบรอยแลวเปน
หลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนไดบันทึกขอมูลการขายและจัดสรร
หนวยลงทุนแลวเทานั้น  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนและประกาศในหนังสือพิมพ
รายวันอยางนอย 1 ฉบับ  
 

14.4.3. ผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซ้ือหนวยลงทุนไดโดยวิธีการดังตอไปนี้  เมื่อผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซ้ือขายคืนหนวยลงทุนผาน
บริการธนาคารทางโทรศัพทจากธนาคารกรุงไทยแลว สามารถส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัวเพื่อใชบริการธนาคารทางโทรศัพทได โดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนการทํารายการที่ไดรับฟงจากระบบซ้ือหนวยลงทุนทางโทรศัพท หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทจนครบข้ันตอนการส่ังซ้ือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวาการส่ังซ้ือหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยของ
วันทําการใด เปนการทํารายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนในวันทําการนั้น และการส่ังซ้ือหนวยลงทุนต้ังแตเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของวัน
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ทําการใดหรือในเวลาใด ๆ ของวันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะถือวาเปนการทํารายการส่ังซ้ือหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลาท่ีบันทึก
ของระบบโทรศัพทของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก  
  

ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการสั่งซ้ือหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทดังกลาวได หากผูสั่งซ้ือและระบบบริการธนาคารทาง
โทรศัพทไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
 

ทั้งนี้ ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงนิฝากของธนาคารกรุงไทยที่สั่งใหหักเงินเพื่อซ้ือหนวยลงทุนใหเพียงพอสําหรับชําระคาซ้ือหนวย
ลงทุน และคาธรรมเนียมเกี่ยวของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละครั้ง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไมทํารายการซ้ือหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใน
คร้ังนั้น  
 

บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูสั่งซ้ือหนวยลงทนุเมื่อนายทะเบียนไดทํารายการจัดสรรหนวยลงทุนใหเรียบรอยแลวเปน
หลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากที่นายทะเบียนไดบันทึกขอมูลการขายและจัดสรร
หนวยลงทุนใหแลวเทานั้น  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราว หรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนาไม
นอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนและประกาศในหนังสือพิมพ
รายวันอยางนอย 1 ฉบับ   
 

14.4.4. Internet  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนากอน
ดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุน 
 

14.4.5. การหักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ 
ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถขอใชบริการส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือ
ประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต 
 

โดยผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการดังนี้  
1. กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหนวยลงทุนและใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนลวงหนา” ตามความเปนจริงใหครบถวนและถูกตองและย่ืน
ใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน  
 

2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนในงวดใดมีไมเพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (ถามี) ระบบจะไมหัก
เงินฝากยอนหลังสําหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไมเพียงพอที่หักชําระคาซ้ือหนวยลงทุนซ่ึงรวมคาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับการซ้ือหนวยลงทุนนั้น 
 

3. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการแกไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อซ้ือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองยกเลิกการใชบริการเดิม กรอก 
“หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหนวยลงทุนและใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนลวงหนา” ฉบับใหมยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน  
 

4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอก “ใบคําขอยกเลิกหนังสือยินยอมใหหัก
บัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหนวยลงทุนและใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนลวงหนา” ยื่นใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน  
 

14.4.6 การสั่งซ้ือหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ     
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนและบัญชีกองทุน 
สามารถขอใชบริการสั่งซ้ือหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ที่บริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใช
บริการ ซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

14.4.7. ไปรษณีย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการสั่งซ้ือหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  
 
 
 
 
 



 

  กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) 23

14.5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน 
14.5.1. บริษัทจัดการและผูสนับสนุน 
ผูสั่งซ้ืออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร  หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเปนเช็ค ดราฟต ผูสั่งซ้ือตองขีด
ครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)” ที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย หรือ  
“บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย”  ที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทย
พาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย โดยบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภท
กระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซ่ึงบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซ้ือหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมี
ดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน   
ซ่ึงหากมีดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ  เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน   
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะติด
ประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการ 
 

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนไดรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนแลว บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนจะสงมอบสําเนาคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุน ไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นได เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
ในกรณีที่สั่งซ้ือผานธนาคารกรุงไทยเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินไดทันที่ ผูสั่งซ้ือสามารถส่ังซ้ือไดภายในเวลาทําการของ
ธนาคารกรุงไทย หากผูจองซ้ือชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่ตองสงเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผูสั่งซ้ือตองชําระคาซ้ือหนวย
ลงทุนนั้นกอนเวลาปดรับเช็คตางธนาคารเขาบัญชี (เวลาปด clearing)  
 

ทั้งนี้ สําหรับการซ้ือหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทยสาขาที่อยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูสั่งซ้ือตองชําระเปนเงินสด หรือชําระเปนเช็ค ดราฟต 
ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเทานั้น  
 

ในกรณีที่สั่งซ้ือหนวยลงทุนผานผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย หากผูสั่งซ้ือชําระเปนเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่สามารถเรียกเก็บเงินไดทันที ผูสั่งซ้ือ
สามารถชําระคาซ้ือหนวยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. แตหากผูสั่งซ้ือชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่ตองสงเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการ
ถัดไป ผูสั่งซ้ือตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.  
 

14.5.2. เคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีที่สั่งซ้ือหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามท่ีผู
ถือหนวยลงทุนแจงไวเมื่อขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซ้ือหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือ
หนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)” โดยบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือ
บัญชีประเภทออมทรัพย ซ่ึงหากมีดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ  เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัท
จัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงช่ือธนาคารและเลขที่บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนใน
หนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
 

14.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีที่สั่งซ้ือหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจาก
บัญชีเงินฝากตามท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไวเมื่อขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซ้ือหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากใน
นาม “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)” โดยบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแส
รายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซ่ึงหากมีดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ  เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงช่ือธนาคารและเลขที่บัญชีจองซ้ือ
หนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
 

14.5.4. Internet  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต  โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนากอน
ดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุน 
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14.5.5. หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ  
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นซ่ึงบริษัท
จัดการจะแจงใหทราบในอนาคต ตามท่ีผูถือหนวยลงทุนแจงไว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซ้ือหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงิน
ฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2)” โดยบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภท
กระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซ่ึงหากมีดอกเบ้ียรับหรือผลประโยชนใดๆ เกิดข้ึน บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของ
กองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงช่ือธนาคารและเลขที่บัญชีจอง
ซ้ือหนวยลงทุนในหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
 

14.5.6. ไปรษณีย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการสั่งซ้ือหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกําหนด  
 

14.6. การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูสั่งซ้ือโดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับชําระหารดวยราคาเสนอขายหนวยลงทุน ณ สิ้นวันที่จํานวนเงินคา
สั่งซ้ือหนวยลงทุนจํานวนนั้นปรากฏในบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรรจะคํานวณตามหลักสากลเปนตัวเลข
ทศนิยม 5 ตําแหนงแตใชทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 

ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหตามจํานวน
เงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย หรือ
ประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น กอนคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ซ้ือดวยวิธีอื่น ๆ สําหรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวย
วิธีอื่น ๆ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการ “สั่งซ้ือกอนไดกอน”  
 

ในกรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “สั่งซ้ือกอนไดกอน” ทั้งนี้ จะใหสิทธิแกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันของธนาคารกรุงไทย ธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นกอนคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ซ้ือดวยวิธีอื่น ในกรณี
ที่สั่งซ้ือพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูสั่งซ้ือที่สั่งซ้ือพรอมกันนั้นตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูสั่งซ้ือแตละรายส่ังซ้ือเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือ
ตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไม
จําเปนตองแจงใหผูสั่งซ้ือทราบลวงหนา  
 

14.7. การคืนเงินคาส่ังซ้ือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนและจํานวนหนวยลงทุนที่ผูสั่งซ้ือรวมกันเกินจํานวนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ไว บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการส่ังซ้ือกอนไดกอน และหากมีการส่ังซ้ือพรอมกัน และมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร 
บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูสั่งซ้ือที่สั่งซ้ือพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูสั่งซ้ือแตละรายส่ังซ้ือเขามา (Pro 
Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และบริษัท
จัดการจะคืนเงินคาส่ังซ้ือหนวยลงทุนที่ไมไดรับการจัดสรรพรอมดอกเบ้ีย (ถามี) ใหผูสั่งซ้ือตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ผูสั่ง 
ซ้ือระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนภายใน 15 วันนับต้ังแตวันที่สั่งซ้ือหนวยลงทุน  
 

14.8. เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  
ในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดต้ังโดยบริษัทจัดการเพื่อสั่งซ้ือหนวยลงทุน
ของกองทุนนี้ ผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมูลคา จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได  
 

การสั่งซ้ือหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนไดรับเงินคาส่ังซ้ือหนวยลงทุนและไดทํารายการขายหนวยลงทุนแลว เพื่อใหบริษัท
จัดการจัดสรรหนวยลงทุน และผูสั่งซ้ือจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
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อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซ้ือตามคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการส่ังซ้ือในกรณี
ดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถอืหนวยลงทุน หรือตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  
 
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดข้ึนหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการส่ังซ้ือหนวยลงทุนของผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนแลวเทานั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซ้ือหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
การลงทุนในกองทุนใหไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี ผูจองซ้ือมีหนาที่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร  
 
14.9. วันและเวลาทําการขายหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนทุกวันทําการ ภายในเวลาทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย และผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย 
จนถึงเวลา 15.30 น.  
 
15. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  
 
15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  
15.2.1. เมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนไดรับใบคําขอเปดบัญชี และใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนพรอมเอกสารหลักฐานประกอบตามที่กําหนด
แลว บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนจะสงมอบสําเนาใบคําขอเปดบัญชี และหรือสําเนาใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
ไวเปนหลักฐานในการเปดบัญชีและการซ้ือหนวยลงทุน  
 
15.2.2. บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนบันทึกรายละเอียดของผูเปดบัญชีในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามรายละเอียดในคําขอ
เปดบัญชี  
 
15.2.3. นายทะเบียนจะจดแจงช่ือผูจองซ้ือหรือผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเมื่อบริษัทจัดการไดรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุนแลว 
และผูจองซ้ือหรือผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว และในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวย
ลงทุน นายทะเบียนจะบันทึกการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตอเมื่อนายทะเบียนไดทําการจัดสรรเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนแลว  
 

15.2.4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูลงทุนทุกคร้ังที่มีการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนใหผูลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่เปนการขายหนวยลงทุนในการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการสงมอบ
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก และในกรณีที่บริษัท
จัดการขาย หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการจัดสงหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันทําการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 

15.2.5. บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเปนขอมูลที่ถูกตองที่สุด ดังนั้น หากปรากฏขอผิดพลาดใด ๆ ในหนังสือรับรองสิทธิใน
หนวยลงทุน หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนตองทําการทักทวงขอผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับต้ังแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิ
ในหนวยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลดังกลาวถูกตอง 
 
16. การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  
16.1 ชองทางการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน:  
-บริษัทจัดการ -ผูสนับสนุน 
 
16.2 วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  
- รับซ้ือคืนหนวยลงทนุแบบปกติ 
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รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 
16.2.1 การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเมื่อผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนดวยตนเอง 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดที่บริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย  หรือผูสนับสนุนไดทุกวันทําการ หากวันดังกลาวตรงกับ
วันหยุดในเล่ือนเปนวันทําการถัดไป โดยกรอกใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียดใหครบถวนและยื่นตอบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย 
หรือที่ผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย ต้ังแตเวลาเปดทําการจนถึงเวลา 15.30 น. ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ณ สิ้นวันทําการรับซ้ือคืน ซ่ึง
คํานวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 
หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง” ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ่มวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนไดโดยถือ
วาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว   
 

บริษัทถือวาคําส่ังขายคืนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําส่ังขายคืนสําหรับวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนคร้ังถัดไป  
 

ทั้งนี้ ผูสนับสนุนจะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผูถอืหนวยลงทุนสั่งขายคืนหนวยลงทุนเปนมูลคาต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไป  
 

16.2.2 วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจงใหทราบ
ลวงหนากอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ   พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนบัสนุน  
 

16.2.3 การรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการ
จะแจงใหทราบลวงหนากอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน      
 

16.2.4 Internet 
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต  โดยบริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนากอนดําเนินการไมนอย
กวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุน      
 

16.2.5 วิธีการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ     
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวย
ลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใชบริการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใตรายละเอียด
หลักเกณฑ เงื่อนไข ข้ันตอนวิธีการใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

16.2.6. เงื่อนไขการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
การสั่งขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนไดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนและไดทํารายการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนแลวผูสั่ง
ขายคืนไมสามารถยกเลิกคําส่ังขายคืนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปนกรณีที่บริษัทจัดการอยูในระหวางการ
ดําเนินการตามขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินที่เกิดจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน”  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลดหยอนหรือยกเวนคาธรรมเนียมการขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนของกองทนุ
นี้เพื่อซ้ือหนวยลงทนุของกองทุนเปดอื่นที่จัดการโดยบริษัทจัดการ  
 

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาหนวยลงทุนเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน 1 ป บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 

16.2.7 การจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคืนหนวยลงทุน     
การจัดสรรการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจะจัดสรรตามหลักการ “สั่งขายคืนกอนไดกอน” ในกรณีที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนพรอมกันและมีเงินสดไมเพียงพอตอ
การจัดสรรใหทุกคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินที่มีในขณะนั้นใหผูสั่งขายคืนพรอมกันนั้นตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุน 
หรือจํานวนเงินที่ผูสั่งขายคืนหนวยลงทุนแตละรายส่ังขายคืนมานั้น  
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ยกเวนในกรณีตามขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินที่เกิดจากการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน” หรือ “การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือ
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคืน โดยคํานวณ
ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ณ สิ้นวันที่บริษัทจัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
 

ในกรณีที่ผูสั่งขายคืนสั่งขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที่สั่งขายคืนโดยคูณจํานวนหนวยลงทุนดวยราคา
รับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ สิ้นวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนนั้น  
 

ในกรณีที่ผูสั่งขายคืนสั่งขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่สั่งขายคืนดวยราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่
คํานวณได ณ วันทําการรับซ้ือคืนนั้น ทั้งนี้ จํานวนหนวยลงทุนที่คํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 

การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูสั่งขายคืนมีจํานวนหนวยลงทุนตามทะเบียนผูถือหนวย
ลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนที่สั่งขายคืน  
 

ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุน  
 

ในกรณีที่ผูสั่งขายคืนสั่งขายคืนหนวยลงทุนและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถือตามทะเบียนผูถือหนวยลงทุนมีมูลคาตํ่า
กวามูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะคิดคาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยูทั้งหมดนั้นดวยวิธีการเดียวกับหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนสั่งขายคืนและทําใหเกิดการรับซ้ือ
คืนหนวยลงทุนทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่า บริษัทจัดการจะแจงใหตัวแทนทราบลวงหนาไมนอย
กวา 7 วันเพื่อใหตัวแทนติดประกาศใหผูลงทุนทราบ  
 

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูสั่งขายคืนตามการส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่สมบูรณซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขขางตนเทาที่บริษัทจัดการสามารถรับซ้ือคืนได
จากจํานวนเงินสดของกองทุน บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนในทะเบียนหนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนจํานวนนั้น 
 

16.2.8. การชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูสั่ง
ขายคืนตามวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในโครงการในการชําระเงินใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือ
หนวยลงทุนตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน 
 

16.3 ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  ทุกวันทําการ   

รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืนเพิ่มเติม : 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ หากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการถัดไป  ตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ที่คํานวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณกําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน 
หลักเกณฑและวิธีการคําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง” ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ่มวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนได โดยถือ
วาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

16.4 ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนา :  ไมตองแจง  
รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิม่เติม : 
 

รายละเอียดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 
 

17. การสับเปลี่ยนหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการจะเปดดําเนินการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนหลังจากไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว เปนเวลา 6 เดือน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนจะตองปฏิบัติตาม หลักเกณฑ  เงื่อนไขและวิธีการตาม
หลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด ทั้งนี้จะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสือช้ีขวน   
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การสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุนตนทาง”)  เพื่อซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง 
(“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามราคารับ
ซ้ือคืน จากกองทุนตนทางซ่ึงไดหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชําระคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และ
เงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการสับเปล่ียนหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
หรือ ตอช่ือเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนช่ัวคราว ณ เวลาใด
เวลาหน่ึง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) และแจงใหผูถือหนวยทราบ
โดยพลัน 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของบริษัท
จัดการ หากการสับเปล่ียนนั้นทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางภายในวันทําการสุดทายของปนั้นๆ  เพื่อประโยชนในการแสดง
รายงานในหนังสือรับรองการซ้ือหนวยลงทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
บริษัทจัดการจะเปดบริการการสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการเปดใหบริการ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนใหเทานั้น  
 
17.1 รูปแบบการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
1. การสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
1.1 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้  
1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) ภายใน
วันและเวลาที่ระบุในขอ 17.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
 
2) ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน โดยระบุช่ือกองทุนตน
ทาง และช่ือกองทุนปลายทางที่ตองการสับเปล่ียนหนวยลงทุน รวมท้ังจํานวนเงิน หรือจํานวนหนวยลงทุนที่จะออกจากกองทุนตนทาง และรายละเอียดอื่นๆ 
ที่บริษัทจัดการกําหนด และย่ืนคําส่ังตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการสับเปล่ียนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 
3) ในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนกองทุนนี้ผูถือหนวยลงทุนจะตองสั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนข้ันตํ่าของการสั่งขายคืนที่
กําหนดไวในโครงการจัดการ 
 
4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าที่
บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 
 
5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกจากกองทุนนี้ หากจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนมีไมเพียง
พอที่จะนําไปซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาข้ันตํ่าที่ระบุไวในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทํา
รายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว 
 
6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขาจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้  และจํานวนเงินที่ไดไมเพียงพอที่จะนําไปซ้ือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมนําเงินดังกลาวมาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ตามท่ีระบุไวในคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน   
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7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดยื่นคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) และบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) ยังไมสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากอยูในระหวางการ
ดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 19 “การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” และขอ 20. “การขายหรือ
หยุดรับซ้ือคืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือวาคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวเปนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของวันแรกที่จะเปดทําการ
สับเปล่ียนครั้งตอไป 
 

8) เมื่อผูถือหนวยลงทุนที่สั่งสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนไมได หากรายการดังกลาวนั้น บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขาย
หรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) ไดทํารายการจนเสร็จสิ้นสมบรูณแลว ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใตวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไมตองแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบลวงหนา  
 

1.2 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เมื่อผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนและสมัครใช
บริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ตของบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสงคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการ
อินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็ปไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข และข้ันตอนวิธีการขอใชบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่
บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

1.3 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผานบริการ
ธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานองเดียวกัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
ใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่
ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
 

2. การสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการ   
ผูถือหนวยลงทุนที่มีความประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของบริษัทจัดการ สามารถทําไดโดยกรอก
รายละเอียดใน “ใบคําส่ังสับเปลี่ยนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาว ระหวาง บลจ.” หรือใบคําส่ังอื่นใดที่บริษัทจัดการจะ
กําหนดเพิ่มเติม ระบุจํานวนเงินที่ตองการสับเปล่ียน ช่ือกองทุน และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด เพื่อประกอบการสับเปล่ียนหนวยลงทุนไป
ยื่นที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาหลักฐาน
การรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 

บริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงินที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของบริษัทจัดการอื่น และขอมูลการลงทุนเดิม 
ตามที่ไดระบุในหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ภายใตช่ือของผู
ถือหนวยลงทุน และตองนําสงเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั้นๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื่นใด เปนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพนี้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร 
 

บริษัทจัดการจะถือวันที่ทํารายการสับเปล่ียนเขาใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 17.2 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อื่น (กองทุนตนทาง) นําสงเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ลาชากวาวันที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือวารายการดังกลาว
เปนรายการซ้ือ มิใชรายการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยระบุไวในหนังสือรับรองการซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ  เล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อแนบเปนหลักฐานประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดประจําป 
 

3. การสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพภายใตการจัดการ
ของบริษัทจัดการอื่น 
ผูถือหนวยลงทุนที่มีความประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่นสามารถ
ทําไดโดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําส่ังสับเปล่ียนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาว ระหวาง บลจ.” หรือใบคําส่ังอื่นใดที่บริษัท
จัดการจะกําหนดเพิ่มเติม โดยระบุช่ือกองทุนตนทาง จํานวนเงินที่ตองการไดรับจากการขายคืนกองทุนตนทางเพื่อไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือ
จํานวนหนวยลงทุนที่ตองการจะสับเปลี่ยนออกจากกองทุนตนทาง ช่ือบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพรอมทั้งเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกําหนด 
และช่ือบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนของบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางเพื่อประกอบการสับเปล่ียนหนวยลงทุนไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการ
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ขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาหลักฐานการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองแจงตอบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางนั้นถึงการทํารายการสับเปล่ียน
หนวยลงทุนดังกลาวเอง 
 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ตองการสับเปล่ียนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในทะเบียนผู
ถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงศจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฎอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 
 

ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีข้ันตํ่าที่
บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนาย
ทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 
 

บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหนวยลงทุน ซ่ึงหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) ในกรณีดังกลาว
ใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่ผูถือหนวยประสงคจะซ้ือหนวยลงทุนหรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดําเนินการกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพดังกลาว
ตามท่ีระบุไวในใบคําขอสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ไดทํารายการ
สับเปล่ียนหนวยลงทุนที่สมบูรณแลว ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองศึกษารายละเอียดเก่ียวกับมูลคาข้ันตํ่าในการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง
ดวย หากมูลคาเงินโอนไปเพื่อซ้ือหนวยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไมเพียงพอตอมูลคาข้ันตํ่าของการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผูถือ
หนวยลงทุนอาจเสียสิทธิประโยชนทางภาษีได 
 

17.2. ราคาขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนดังตอไปนี้เปนเกณฑในการกําหนดราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยแบง
ประเภท ดังนี้ 
 

ตารางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (1)  
กองทุนตนทาง (Switching out) กองทุนปลายทาง (Switching in) วันชําระเงิน

ประเภทกองทุน ราคาสับเปล่ียนออก ประเภทกองทุน ราคาสับเปล่ียนเขา 
กองทุนตลาดเงิน T กองทุนทุกประเภท T T+1

 
กองทุนตราสารหนี้ 

 
T 

กองทุนตลาดเงิน T+1 
T+2 กองทุนตราสารหนี้ T

กองทุนผสม+ตราสารทุน
กองทุนผสม+ตราสารทุน  

T 
กองทุนตลาดเงิน T+2 

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

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

17.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ทุกวันทําการ ในระหวางเวลาเร่ิม
เปดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.  
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือวาคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับวันทําการสับเปล่ียน
หนวยลงทุนคร้ังถัดไป 

 

18. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถอืหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดในกรณี
ดังตอไปนี้  
(1) บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของกองทุน
เปดไดอยางสมเหตุสมผล  
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(2) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการ
พบวาราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคาโดยราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคข้ึนไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอย
ละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
 

(3) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูล
ในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่
ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
 

การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเล่ือนไดไมเกิน 10 วันทําการนับต้ังแตวัน
ทําการถัดจากวันที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ การผอนผันดังกลาวไมรวมกรณี
ตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  
 

(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนที่ใชใน
การซ้ือขายหนวยลงทุน และแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน  
 
(2) แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเรื่องดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการไดรับความ
เห็นชอบหรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผูดูแลผลประโยชนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการดังกลาวแทนก็ได  
 

(3) ในระหวางที่บริษัทจัดการเลื่อนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนนั้นหากถึงวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนวันอื่น และมีผูถือหนวยลงทุนสั่ง
ขายคืนหนวยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะตองรับซ้ือคืนหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ยงั
คางอยูใหเสร็จสิ้นกอน แลวจึงชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่สั่งขายคืนหนวยลงทุนในวันนัน้ ๆ ตอไป  
 

19. การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําสั่งซ้ือหรือคําสั่งขายคืนหนวยลงทุน:  
1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว หรือ
อาจหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  
 

(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
(2) เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือทรัพยสินของ
กองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครอง
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซ้ือคืนหรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือจะหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนในกรณีนี้ไดไมเกิน1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 

บริษัทจัดการจะประกาศการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนที่ไดรับ
มาแลว หรือประกาศการหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหง
ของผูสนับสนุนที่ใชในการซ้ือขายหรือสับเปลี่ยนหนวยลงทุนและแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน
ทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปลี่ยนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการ
ดําเนินการของกองทุนเปดนั้นใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว 
หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวันทําการบริษัทจัดการจะรายงานการเปดรับคําส่ังซ้ือ 
คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานนั้นใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน รวมทั้งแจงการเปดรับคําส่ังซ้ือ 
คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทําไดดวย  
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ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว 
หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขาย
หนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนก็ได  
 

2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคา
ยอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคข้ึนไปและคิดเปน
อัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน หยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนที่ใชในการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่
ไดมีคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน 
 

20. การหยุดรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษา
เสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียน 
หนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วันทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปได 
 

21. การชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน:  
21.1บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนไดในกรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนนําหลักทรัพย
หรือทรัพยสินอื่นนั้นไปชําระเปนคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  ตามวิธีการในขอ 17 
 

21.2กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทน บริษัท
จัดการจะกําหนดข้ันตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และไมถือวาเปนการแกไขโครงการ โดยข้ันตอนที่กําหนด
ดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 
 
22.สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) และที่
ปรึกษา (ถามี) :  
22.1. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ :  
สิทธิของบริษัทจัดการ  
1. รับคาธรรมเนียมการขายหนวยลงทุน คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน คาธรรมเนียมในการจัดการกองทุน และคาธรรมเนียม คาใชจาย และ
หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กําหนดไวในหัวขอ “ประเภท อัตราและวิธีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุน”  
2. สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซ้ือหรือสั่งซ้ือหรือสั่งขายหรือหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ  
3. สงวนสิทธิที่จะเลื่อนกําหนดการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามที่ระบุไวในโครงการ  
4. สงวนสิทธิที่จะรับชําระหนี้เพื่อกองทุนดวยทรัพยสินอื่นที่ไมใชหลักประกันแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ที่ระบุไวในโครงการ  
5. สงวนสิทธิที่จะชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอืน่แทนเงินได  
 
หนาที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
การจัดต้ังและจดทะเบียนกองทุน การเปล่ียนแปลงและแกไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ  
1. ยื่นคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสินซ่ึงเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 
วันทําการนับต้ังแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชน  
2. ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนเปดตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ในกรณีที่หลักฐานดังกลาวสูญหาย  
3. ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
4. แจงการแกไขพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนไวแลว ยกเวนการเพิ่มจํานวนเงินทุนและการแกไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันที่ไดแกไขเพิ่มเติมนั้น  
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5. เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการกองทุนภายใตหัวขอ “วิธีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแกไข
วิธีจัดการ”  
6. จัดทําหนังสือช้ีชวนใหมทุกรอบปบัญชีเพื่อแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชีและสงใหแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบตามท่ี
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
7. ประกาศขอมูล รายละเอียด การดําเนินงานตาง ๆ ที่เก่ียวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกําหนด  
8. ดําเนินการเลิกกองทุนตามหัวขอ “การเลิกโครงการ”  
9. จัดใหมีการชําระบัญชีตามหัวขอ “วิธีการชําระบัญชีของกองทุนเมื่อเลิกโครงการและวิธีการเฉลี่ยคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ”  
 
การบริหารกองทุน  
1. จัดการกองทุนใหเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการที่ไดรับอนุมัติ ตลอดจนขอผูกพันระหวางบริษัทจัดการและผูถือหนวยลงทุน  
2. นําเงินของกองทนุไปลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นและซ้ือ ขาย ซ้ือลด ขายลด ไถถอน จําหนาย สั่งโอน รับโอน 
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหลักทรัพย หรือฝาก ถอนทรัพยสินที่ลงทุนไวนั้น โดยลงทุนใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย วัตถุประสงคและนโยบายการ
ลงทุนของโครงการ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนหลัก  
3. จัดใหมีการฝากทรัพยสินของกองทุนไวกับผูดูแลผลประโยชน  
4. สั่งผูดูแลผลประโยชนใหสงมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหนายจายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาคาหลักทรัพย  
5. จัดใหมีการรับจายคาธรรมเนียม คาใชจาย หรือเงินตอบแทนอื่นใดใหแกผูถือหนวยลงทุน และกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการ
กองทุนตามที่กําหนดไวในหัวขอ “ประเภท อัตราและวิธีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาใชจายหรือเงินตอบแทนอื่นใดจากผูถือหนวยลงทุนและกองทุน”  
6. เบิกจายเงินของกองทุนสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของกองทนุภายใตหัวขอ “ประเภท อัตราและวิธีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาใชจายหรือ
เงินตอบแทนอื่นใดจากผูถือหนวยลงทุนและกองทุน”  
7. เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นอยูเทาที่จําเปนเพื่อรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน  
8. ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการใหมีการฟองรองบังคับคดี หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผู
ถือหนวยลงทุน  
9. ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในการดําเนินการตามขอ “การรับชําระหนี้เพื่อกองทุนรวมดวยทรัพยสินอื่น”  
 
การจัดทําบัญชีและการรายงาน  
1. จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโดยถูกตองครบถวน  
2. จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปนรายวัน และจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทําการนั้น  
3. จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเปนรายวันและจัดสงใหผูดูแลผลประโยชนภายในทุกส้ินวันทําการนั้น  
4. คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามท่ีกําหนดในหัวขอ “วิธีคํานวณ กําหนดเวลาใน
การคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน”  
5. จัดทําและจัดสงรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
 
การขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนและงานทะเบียนหนวยลงทุน  
1. จัดใหมีใบจองซ้ือหนวยลงทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ซ่ึงมีลักษณะเปนไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
2. ขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามวิธีที่ระบุในโครงการและหนังสือช้ีชวน  
3. จัดสรรหนวยลงทุนตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ “การจัดสรรหนวยลงทุน”  
4. ดําเนินการจัดสรรจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนที่จะรับซ้ือคืนจากผูถือหนวยลงทุนตามสวนตามหัวขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน” หรือ “การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” หรือ “การชําระคารับซ้ือคืน
หนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน”  
5. ดําเนินการยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนซ่ึงไดรับการจัดสรรเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนแลวในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการทําการซ้ือ
ขายหนวยลงทุนจํานวนนั้น  
6. จัดใหมีและเก็บรักษาไวซ่ึงทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
7. เปดบัญชีกองทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูจองซ้ือหรือสั่งซ้ือหนวยลงทุน  
8. จัดใหมีรายงานขอมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
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9. ปดบัญชีกองทุนของผูถือหนวยลงทุนที่มิไดทําการซ้ือขายและไมมีหนวยลงทุนคงเหลือตามที่ระบุไวในหัวขอ “เงื่อนไขในการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน”  
10. ขอความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชนในกรณีที่จะดําเนินการตาม “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน” หรือ 
“การชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน”  
 
การแตงต้ังบุคคลอื่น  
1. จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนซ่ึงมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุนและแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนอื่น
ตามเงื่อนไขการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 
2. แตงต้ังผูสนับสนุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
3. แตงต้ังผูสอบบัญชีของกองทุนที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี  
4. แตงต้ังหรือดําเนินการเปนนายทะเบียนเองตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร  
5. แตงต้ังผูชําระบัญชีของกองทุนเมื่อยุติหรือเลิกกองทุน  
6. แตงต้ังหรือถอดถอนที่ปรึกษา  
 
การปฏิบัติงานหรือการดําเนินการอื่น ๆ ตามสิทธิและหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด  
1. กระทํานิติกรรมหรือสัญญาใด ๆ ในนามของกองทนุ ซ่ึงบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย  
2. ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อใหบรรลุซ่ึงวัตถุประสงคของกองทนุ และรักษาไวซ่ึงผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนภายใตขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ
ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะตองไมขัดตอกฎหมาย ก.ล.ต.  
3. ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด 
 
22.2. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน :  
สิทธิของผูดูแลผลประโยชน  
1. ไดคาตอบแทนจากกองทุนสําหรับการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชน  
2. บอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนของกองทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาดังกลาว  
 
หนาที่ของผูดูแลผลประโยชน  
1. ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามท่ีระบุไวในโครงการและขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการ
โดยเครงครัด  
2. รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการได
คํานวณไวแลวตามที่กาํหนดไวในหัวขอ “วิธีคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณ และประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวย
ลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน”  
3. ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนและหรือชําระผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นของกองทุนเปนยอดรวมใหแกผูถือหนวยลงทุน โดยผานบริษัทจัดการตาม
คําส่ังของบริษัทจัดการ  
4. จายเงินเฉล่ียคืนใหผูถือหนวยลงทนุตามคําส่ังของผูชําระบัญชี  
5. รับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีกองทุน  
6. แจงใหบริษัทจัดการทราบหากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คําส่ัง หรือขอบังคับอื่นใดที่ออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
7. ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่ของตน หรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทน ความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
8. ใหความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหัวขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุน” หรือ “การ
ชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน” หรือ “การไมขายหรือมีรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุน” หรือ “การหยุดรับซ้ือคืนหนวยลงทุน” หรือ “การรับชําระหนี้เพื่อกองทุนดวยทรัพยสินอื่น”  
9. รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีกองทุนจะเสร็จสิ้น ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และในพระราชบัญญัติฉบับแกไข ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 
จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนใหผูดูแลผลประโยชนรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดโดยไมชักชา  
 



 

  กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) 35

10. ดําเนินการรับหรือจายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที่กําหนดตามคําส่ังของบริษัทจัดการโดยผูดูแลผลประโยชนจะตองรับผิดชอบตอความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนไมสามารถดําเนินการรับหรือจายเงินไดทันเวลา  
11. ผูดูแลผลประโยชนจะตองอนุญาตใหบริษัทจัดการ หรือผูสอบบัญชีของกองทุนทําการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย บัญชีกองทุน และเอกสารหลักฐาน
อื่นของกองทุนไดภายในเวลาทําการปกติของผูดูแลผลประโยชน  
12. ในกรณีที่ผูสอบบัญชีของกองทุน หรือผูสอบบัญชีของผูดูแลผลประโยชน หรือผูสอบบัญชอิสระ หรือผูชําระบัญชีของกองทุน หรือหนวยงานผูมี
อํานาจควบคุมผูดูแลผลประโยชนขอคําช้ีแจง ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตามเก่ียวกับการกระทําการใด ๆ ที่มีผลกระทบตอบัญชีหลักทรัพย 
หรือบัญชีของกองทุน หรือเร่ืองอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผูดูแลผลประโยชนตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะตองทํารายงานเกี่ยวกับคําขอ
ดังกลาวพรอมรายงานข้ันตอนการปฏิบัติที่ผูดูแลผลประโยชนไดกระทําไปแลว หรือที่จะกระทําตอไปใหบริษัทจัดการทราบโดยไมชักชา  
13. หนาที่อื่นใดที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
 
หนาที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพยสิน  
1. รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพยสินของกองทุน โดยแยกทรัพยสินของกองทุนออกจากทรัพยสินของผูดูแลผลประโยชน และทรัพยสินของ
บุคคลอื่นใดที่ผูดูแลผลประโยชนดูแลรักษาอยูจนกวาจะเลิกกองทุน พรอมทั้งดูแลใหการเบิกจายทรัพยสินของกองทุนเปนไปตามที่ระบุไวในโครงการ
และในหนังสือช้ีชวนของกองทุน โดยตองเก็บรักษาหรือฝากไวอยางปลอดภัยที่ผูดูแลผลประโยชน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
หรือธนาคารแหงประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตหรือตกลงเปนอยางอื่น และหากมีการเปล่ียนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพยสิน ตองแจงใหบริษัท
จัดการทราบทันที  
2. จดทะเบียนหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่ไดรับมอบมา และจําเปนตองทําการจดทะเบียนตอนายทะเบียน หรือบริษัทผูออกหลักทรัพยนั้น  
3. จัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสินของกองทุนและสถานที่เก็บรักษา โดยจะตองแจงหใบริษัทจัดการทราบและอนุญาตใหผูสนับสนุนของบริษัทจัดการได
เขารวมในการตรวจสอบดังกลาวดวย 
4. จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่ รับฝากไว รวมท้ังจัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทุน  
5. ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพยสินหรือรักษาสิทธิในทรัพยสินของกองทุน เพื่อผลประโยชนในการเขาประชุมผูถือหุน การรับเงินปนผล การรับดอกเบ้ีย
และหรือหนวยลงทุนและสิทธิประโยชนอื่นใดที่กองทุนพึงจะไดรับ รวมทั้งดําเนินการรับหรือจายเงินตามสิทธินั้น ๆ รวมทั้งแจงใหบริษัทจัดการทราบใน
กรณีที่มีความจําเปนที่ตองปองกันการเสียสิทธิที่มีอยูหรือเกี่ยวของกับหลักทรัพยนั้น ๆ  
หนาที่เก่ียวกับการดําเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนลงทุน  
1. รับมอบ สั่งซ้ือตามสิทธิ จําหนายจายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพยหรือทรัพยสิน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาหลักทรัพย โดยตรวจสอบความสมบูรณ 
ความถูกตองครบถวนของหลักทรัพยและทรัพยสินกอนดําเนินการ  
 
การรายงาน  
1. รายงานตอบริษัทจัดการก่ียวกับเร่ืองดังนี้  
ก. รายงานฐานะการลงทุนเปนรายวัน  
ข. รายงานรายละเอียดการรับจายจากบัญชีเงินสด และเงินฝากธนาคารพรอมยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวันทําการขายหรือรับซ้ือคืน และคํานวณดอกเบ้ีย
คางรับ  
ค. รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย และตามสถานภาพของหลักทรัพยพรอมทั้งคํานวณดอกเบ้ียคางรับ (ถามี) เปน
รายวัน  
ง. รายงานเจาหนี้ซ้ือหลักทรัพยและลูกหนี้คาขายหลักทรัพยเปนรายวัน  
จ. รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ฉ. รายงานอื่น ๆ ที่เก่ียวกับบัญชีหลักทรัพยและบัญชีเงินสดตามท่ีบริษัทจัดการรองขอ  
 
2. รายงานตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีทีบ่ริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือไม
ปฏิบัติตามหนาที่ตามมาตรา 125 แหงกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับต้ังแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว  
 
ความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน  
ผูดูแลผลประโยชนจะรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดข้ึนแกกองทุน หรือบริษัทจัดการในกรณีที่ความเสียหายดังกลาวเกิดจากความประมาทเลินเลอ 
หรือกระทําผิดโดยจงใจ หรือการไมปฏิบัติที่ไดตกลงไวกับบริษัทจัดการ 
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22.3. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน :  
สิทธิของผูสนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
1. ไดรับคาธรรมเนียมสําหรับการทําหนาที่เปนผูสนับสนุนตามสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุน  
2. บอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุน  
 

หนาที่และความรับผิดชอบของการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
1. จัดวางเอกสารเผยแพรเก่ียวกับกองทุน รวมท้ังดําเนินการดวยความรวมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพรมูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน 
ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน รวมท้ังขอมูลและเอกสารอันจําเปนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด  
2. แจกจายหนังสือช้ีชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบพรอมใบคําขอเปดบัญชีกองทุน หรือใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน รวมท้ังใบคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุน หรือเอกสารการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับหนวยลงทุนที่จําหนาย หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวกับกองทุน และแจกจายหนังสือช้ีชวนสวนขอมูล
โครงการเมื่อมีผูรองขอ  
3. รับใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนหรือเอกสารอื่น ๆ ที่
เก่ียวของ  
4. ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของการกรอกใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทนุ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน เอกสารการจองซ้ือ ใบคําส่ังซ้ือ
หนวยลงทุนหรือใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนและเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  
5. ตรวจสอบหลักฐานประกอบการซ้ือหรือขายทั้งหมดวาถูกตอง เปนจริงและครบถวนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการ  
6. ตรวจสอบวาบัตรกองทุนถูกตองและเปนจริง  
7. ตรวจสอบลายมือช่ือในเอกสารเพื่อการส่ังซ้ือ ใบคําขอเปดบัญชี ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน หรือใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน  
8. รับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หรือชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงนิอื่นใด  
9. คืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูที่ไมไดรับการจัดสรรแลวตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทจัดการ  
10. เก็บรักษาใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน และใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน  
11. สงมอบเอกสารหลักฐานตามท่ีกําหนดโดยบริษัทจัดการใหบริษทัจัดการหรือนายทะเบียน  
12. ใหความรวมมือกับบริษัทจัดการในการแจงหรือติดตอกับผูสั่งซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนเมื่อมีเหตุจําเปน  
13. ช้ีแจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูสนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือตอการตัดสินใจในการลงทุน หรือตอการเปล่ียนแปลงในราคาหนวยลงทุนของกองทนุรวม  
14. ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการโฆษณากองทุนรวมที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกําหนด  
15. ทําหนาที่ใหบริการและใหขอมูลหรือเอกสารใดที่จําเปนในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แกผูถือหนวยลงทุน และ/หรือผูสนใจทั่วไป รวมทั้งทําการอื่น
ใดที่เก่ียวของกับหนาที่ดังกลาวขางตน ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน 
 

22.4. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของตัวแทนจําหนาย : ไมมี  
 

22.5. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทุน : ไมมี  
 

22.6. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของท่ีปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่น ๆ : ไมมี  
 

22.7. สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบและการแตงต้ังคณะตัวแทนผูถือหนวยลงทุนของที่ปรึกษากองทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไมมี  
 

23. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม :  
23.1. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูสั่งซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุน :  
คาธรรมเนียมการขายหนวย : ไมม ี
 

คาธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน : ไมมี 
 

คาธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนหนวยลงทุน :  
ไมคิดคาธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที่จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคร้ังละ 200 บาท ตอรายการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยยลง
ทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนคิดคาธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน 
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คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน : ไมมี  
 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : ตามอัตราที่นายทะเบียนกําหนด 
 

อื่นๆ ระบุ :  
คาธรรมเนียมการทํารายการซ้ือขายหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
 

คาธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซ้ือหนวยลงทุนหรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
 

คาธรรมเนียมการหักงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพื่อซ้ือหนวยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
 

คาธรรมเนียมในการใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนผานระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) หรือผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ 
(ATM) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่น ๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทนุเปนกรณีพิเศษ
นอกเหนือจากกรณีปกติซ่ึงเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไข
เปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียน เปนตน ตามท่ีบริษัทจัดการ / นายทะเบียนกําหนด 
 

23.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  
ไมเกินรอยละ 0.75 ของมูลคาทรัพยสินสุทธ*ิ 
 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป :  
ไมเกินรอยละ 0.0725 ของมูลคาทรัพยสินสุทธ*ิ 
 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทนุ รายป :  
ไมเกินรอยละ 0.12 ของมูลคาทรัพยสินสุทธ*ิ 
 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี  
 

คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย : ไมมี  
 

อื่นๆ ระบุ :  
คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของในการจัดต้ังกองทุน และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. ตามท่ีจายจริง**  
 

คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย 
ตลอดจนสัมมนาแนะนํากองทุนเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกตามที่จายจริง** แตไมเกิน 1,000,000 บาท สําหรับระยะเวลา
เสนอขายคร้ังแรกและในแตละรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุน  
 

คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามคําส่ังหรือตามกฎหมาย หรือประกาศสมาคมตามที่จาย
จริง**  
 

คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพใบคําขอเปดบัญชีกองทุน ใบคําขอเปดบัญชีผูถือหนวย
ลงทุน บัตรกองทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน ใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน เอกสารที่เก่ียวของ คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอกกลาวรายงานตาง ๆ 
สาสนถึงผูถือหนวยลงทุนตามที่จายจริง**  
 

คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารท่ีเก่ียวกับการแกไขเปล่ียนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การจัดประชุมผูถือหนวยลงทุน 
การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. ตามที่จายจริง**  
 

คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือช้ีชวนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุนตามที่จายจริง**  
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คาแปลเอกสารที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศตามที่จายจริง**  
 

คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษทัจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัท
จัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเมื่อไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คาใชจายดานกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน 
คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทนุตามที่จายจริง**  
 

คาใชจายในการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมทนายความ คาใชจายใน
ดานนิติกรรม คาประเมินราคา คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจายหรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวของกับทางราชการ คาใชจาย
เก่ียวกับการไดมาซ่ึงหลักประกันของสิทธิเรียกรองอันเกิดจากการรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหนี้ดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาใชจาย
ดานภาษี คาทําประกันภัย ดูแลและเก็บรักษาตลอดจนคาใชจายในการจําหนาย จายโอนทรัพยสินดังกลาวตามที่จายจริง**  
 

คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามที่จายจริง**  
 

คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตตอบ
กับผูถือหนวยลงทนุ คาพาหนะ คาใชจายในการสื่อสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทางไปรษณียตามท่ีจายจริง**  
 

คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุนตามที่จายจริง**  
 

คาใชจายที่เกิดจากการติดตามทวงถามหรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหนี้ใดของกองทุนรวมตามท่ีจายจริง**  
 

คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย คาอากรแสตมป คาธรรมเนียม หรือคานายหนาการซ้ือขายหลักทรัพย และคาใชจายอื่น ๆ (ถามี) ที่เก่ียวกับการ
ซ้ือขายหลักทรัพยตามท่ีจายจริง***  
 

คาใชจายที่เก่ียวของกับการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดระบุไวขางตนไมเกินรอยละ 0.05 ตอปของมูลคาทรัพยสินสุทธิ**** 
 

อนึ่ง คาธรรมเนียมและคาใชจายที่สามารถประมาณการไดซ่ึงเรียกเก็บจากกองทุน เมื่อรวมกันแลวไมเกินรอยละ 1.75  ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ ทั้งนี้ 
คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณการได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอมติผูถือหนวย/แกไข
โครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดยจะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็ตาม ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจาย
ที่เรียกเก็บจริงไดในหนังสือช้ีชวนสวนสรุป ใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้นปบัญชีที่ผานมา 
 

หมายเหตุ :  
* บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมขางตนทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันที่คํานวณนั้น
เปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม คาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และ
บริษัทจะเรียกเก็บเปนรายเดือน  
 

** คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือทยอยตัดจายตาม
ระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น  
 

*** คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซ่ึงจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเมื่อมีการซ้ือหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการขาย
หลักทรัพยจะถูกหกัจากคาขายหลักทรัพยเมื่อมีการขายหลักทรัพย  
 

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาที่เกิดคาใชจายนั้นจริง  
 

ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยและ
หากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู
ภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 

23.3. การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 23.1 และขอ 23.2 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัท
จะดําเนินการดังตอไปนี้  
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23.3.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของกองทุนรวมเพิ่มเติม
ในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปมิได เวนแตในกรณีที่ไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม 
หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน ตามวิธีการดังตอไปนี้กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือ
คาใชจายเพิ่มดังกลาว 
(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ 
(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานที่ในการซ้ือขาย
หนวยลงทุน 
 
23.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือ
รับซ้ือคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานที่ในการซ้ือขายหนวยลงทุน 
 
ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงตามขอ 23.3.1 และขอ 23.3.2 ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวันเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียม
หรือคาใชจาย 
 
23.3.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑในการคิด
คาธรรมเนียม หรือคาใชจายของกองทุนรวมตามท่ีระบุในขอ 23.1 และ 23.2 เปนอยางอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
คิดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหลักเกณฑที่บังคับใชใหมโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 
24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสทุธิ มูลคาหนวยลงทนุ ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับ
ซ้ือคืนหนวยลงทนุ หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเม่ือราคาขายหนวยลงทุนหรือราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน  
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยประกาศกําหนด 
 
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด 
ตามระยะเวลาดังตอไปนี้ 
(2.1)  คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ 
(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหใชมูลคาหนวยลงทุนของส้ินวันทําการซ้ือ
ขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาดังกลาว 
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปนี้ 
(ก) วันทําการกอนวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด 
(ข) วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป 
(ค) วันทําการสุดทายของแตละเดือน โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกําหนดวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนแตละ
คร้ังหางกันยาวกวาหนึ่งเดือน 
(ง) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป 
(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป 
 
การประกาศมูลคาและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) ใชตัวเลขทศนิยมตามที่กําหนดไวในขอ 3. และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดข้ึนโดยสมาคม (NAV Center) หรือชองทางอ่ืนที่
สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการถัดไปก็ได 
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(3) ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาที่ผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลในการตัดสินใจลงทุนได 
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมสามารถประกาศทางหนังสือพิมพได บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางชองทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซต
ของบริษัท 
(4) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแหงที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนใชซ้ือขายหนวย
ลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอมูลดังกลาวดวยหรือไมก็ได 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงชองทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ เชน ประกาศทางเว็บไซตของบริษัทจัดการ หรือ
ชองทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 
30 วัน 
 
มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อสิ้นวันทาํการที่คํานวณนั้น 
 
มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
 
ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปดไมถูกตอง 
บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธกีารที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเปด  
บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (3.1)  คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชใน
การคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 ข้ึน สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนจะตัด
ทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง 
(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขาย
และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามท่ีคํานวณไดใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจะใชผลลัพธเปนตัวเลขโดยมี
ทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 
ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดข้ึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของกองทุนเปด 
 
4. ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2. เมื่อมีเหตุการณดังตอไปนี้ 
(1) เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับยกเวนในชวงระยะเวลา
ดังกลาว 
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนต้ังแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว 
 
24.2 หลักเกณฑและวิธีการใหบริษัทจัดการดําเนินการในกรณีที่ราคาขายหนวยลงทุนหรือราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไมถูกตอง  
1.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหนึ่งสตางค หรือตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่ง
สตางคข้ึนไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาด
ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงานดังกลาวไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอย ดังตอไปนี้ 
 (1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง 
(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได 
เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมถูกตอง 
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ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการคํานวณราคาหนวยลงทุนคร้ังตอไป เชน การกําหนด
อัตราดอกเบ้ียผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันที่บริษัทจัดการพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย 
 

2.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุน
ที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังนับแตวันที่พบราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันทีร่าคาหนวยลงทุนถูกตอง และดําเนินการ
ดังตอไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคข้ึนไป และคิดเปนอัตราสวนต้ังแตรอยละ 0.5 ของ
ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
 

(1) จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จสิ้นภายในวันทําการถัดจากวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนนั้นไมถูกตอง และสง
รายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหนวยลงทุนเสร็จสิ้น เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงาน
ดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแลผลประโยชน ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
(ก)  ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง 
(ข)  ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
(ค)  สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได  
 

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถุกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมลูในรายงานการแกไขราคายอนหลัง
และรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
 

(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมที่มีการแกไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปที่มีการแกไขราคาตาม (2) ในหนังสอืพิมพรายวันอยางนอยหนึ่งฉบับภายใน 3 วัน
ทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาว 
 

(4) ชดเชยราคาใหแลวเสร็จและแจงเปนหนังสือใหผูซ้ือหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่ไดซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาที่ราคาหนวย
ลงทุนไมถูกตองทราบถึงการแกไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมลูในรายงานดังกลาว 
 

(5) จัดทํารายงานมาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และสงรายงานดังกลาว  พรอมทั้งสําเนารายงานการแกไขราคายอนหลังและ
รายงานการชดเชยราคาที่จัดทําตาม (1) ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงาน
การแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น  เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  
บริษัทจัดการจะไมสงรายงานมาตรการปองกันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แตจะสงสําเนาเอกสารที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองวาการที่ราคาหนวย
ลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมไดแทน 
 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตํ่ากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซ้ือหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่
ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
 

หากปรากฏวาผูซ้ือหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด  บริษัทจัดการจะจายเงินของ
บริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับ
สวนตางของราคาที่ขาดอยู  แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจ
ควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมถูกตอง  และผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 

(ข) กรณีที่เปนการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคา
หนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทนุเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืน
หนวยลงทุน แตหากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมหีนวยลงทุนเหลืออยู บริษัทจัดการจะจายเงินของกองทนุเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา 
เพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุน 
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(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนของผูซ้ือหนวยลงทนุเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่
ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแกผูซ้ือหนวยลงทุน    
(ข) กรณีที่เปนการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวย
ลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง    
 

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัทจัดการจะจายเงินของ
บริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาที่ขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับ
สวนตางของราคาท่ีขาดอยู  แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจ
ควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซ้ือขายหลักทรัพยไมถูกตอง  และผูดูแล
ผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซ้ือหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท บริษัทจัดการอาจนําเงิน
ชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกที่มีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือหนวยลงทุนแลว  บริษัทจัดการจะชดเชย
ราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา 
การจายเงินของกองทุนเปดเพื่อชดเชยราคาใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ือหนวยลงทุนตาม 2(ก) บริษัทจัดการอาจจายเงินของบริษัทจัดการ
เองแทนกองทุนเปดก็ได    
 

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดข้ึนจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการประกาศการแกไขราคาตามขอ 2(3) ใน
หนังสือพมิพ คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชยราคาใหแกผูซ้ือหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปนตน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวย
ลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกที่ไมอาจควบคุมได  
 

25. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม  
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีคร้ังแรกวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2546  
 

26. การกําหนดเวลา และวธิีการจายเงินปนผลแกผูถือหนวยลงทนุ : ไมมี  
 

27. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน :  
27.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการมีขอผูกพันที่จะตองรับซ้ือคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุน เมื่อผูถือหนวยลงทนุนําหนวยลงทุนมาขายคืนแกบริษัทจัดการ หรือผาน
ผูสนับสนุน ผูถือหนวยลงทุนสามารถนําหนวยลงทุนมาขายคืนไดทุกวันทําการรับซ้ือคืนตามราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ซ่ึงคํานวณตามหัวขอ “วิธีการ
คํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมลูคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ” และ
ไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว ยกเวน กรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในหัวขอ “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนแกผูถอืหนวยลงทุน” หรือ “การไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลว”  
 

อยางไรก็ตาม การขายคืนหนวยลงทุนเพื่อใหไดรับสิทธปิระโยชนทางภาษีนั้น ผูถือหนวยลงทนุมีภาระผูกพันที่จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่
กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร ในกรณีที่การขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร ผูถือหนวย
ลงทุนมีหนาที่ตองเสียภาษีเพิ่มเติมตามที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากรดวย 
 

27.2. สิทธิในการรับเงินปนผล : ไมมี  
 

27.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถโอนหนวยลงทนุได ดังนั้น นายทะเบียนจะไมรับจดทะเบียนการโอนหนวยลงทุน 
 

27.4. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไขวิธีจัดการ :  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิลงมติ เพื่อทําการแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไข วิธีจัดการ ได   ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ระบุไวในขอ 28 “วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ”  
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ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุน
รวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไมนับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคล
เดียวกันนั้นในสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 
27.5. สิทธิในการไดรับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  
ผูถือหนวยลงทุนมสีิทธิที่จะไดรับเงินคืนเมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเปนผู
ชําระบัญชี โดยจะไดดําเนินการใหมีการจําหนายทรัพยสินของโครงการ ชําระภาระหนี้สินและแจกจายเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว
ในหัวขอ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ” 
 
27.6. สิทธิประโยชนอื่น ๆ :  
27.6.1. สิทธิในการไดรับประโยชนตาง ๆ ที่กองทุนจัดไวใหสําหรับผูถือหนวยลงทุน  
ในอนาคต เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนเพิ่มเติม โดยผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับประโยชนนี้อยางเทาเทียมกันทุกราย ทั้งนี้ บริษัทจัดการถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
อยางไรก็ตาม สิทธิประโยชนตาง ๆ เหลานี้มิไดชวยใหระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถือหนวยลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลง  
 
อนึ่ง เนื่องจากบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจัดหาสิทธิประโยชนตาง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการแกไข เปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ในอนาคตไดโดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทนุทราบกอน  
 
27.6.2. สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดใหผูถอืหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจําหนาย จายโอน หรือนําไปเปนประกัน  
 
27.6.3. สิทธิในการไดรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน  
ผูถือหนวยลงทุนมสีิทธิไดรับชําระคาซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงนิไดในกรณีที่กองทนุไมสามารถชําระคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามท่ีกาํหนดไวภายใตหัวขอ “การําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน”  
 
27.6.4. สิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลในบัญชีผูถือหนวยลงทุนหรือบัญชีกองทุน  
ผูถือหนวยลงทุนทีป่ระสงคจะแจงแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลที่ไดแจงไวเมื่อเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน หรือเมื่อเปดบัญชีกองทุน ตองกรอกใบคําขอแกไข
เปลี่ยนแปลงขอมูล และย่ืนใหแกบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแกไขขอมูลโดยผูถือหนวยลงทุนตองยื่นเอกสารประกอบ (ถามี) เพื่อใหนายทะเบียน
ดําเนินการแกไขขอมูลในบัญชีผูถือหนวยลงทุนหรือบัญชีกองทุนตอไป โดยผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ใบคําขอเปลี่ยนแปลงขอมูล 
 
28. วิธีการแกไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  
28.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซ่ึงคิดตามจํานวนหนวย
ลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมจะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
 
ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน ซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกัน
เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข 
 

อยางไรก็ดี ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 55 ของจํานวน
หนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมที่มีการแบงชนิดหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนเมื่อ
คํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐาน
เก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น 
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ทั้งนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนตามขางตน หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 
 

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะประกาศในหนังสือพิมพ
รายวันอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ วันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแต
กรณี 
 

28.2 ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัดในการนับคะแนน
เสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่
ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานตามแนวทางท่ีสํานักงานกําหนดได 
 

28.3 การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการดังกลาวจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยการย่ืนคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แกไขเพิ่มเติมแลวและคํารับรองของผูดูแล
ผลประโยชน 
 

เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถวนถูกตองตามวรรคหน่ึง ใหถือวาสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความ
เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมโครงการได 
 

28.4 บริษัทจัดการอาจดําเนินการเพิ่มจํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนที่ไดจดทะเบียนไวกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวาไดรับ
ความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะปฏิบัติใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
 

29. การเลิกโครงการจัดการกองทนุรวม :  
เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :  
29.1  หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวน ดังนี้  
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด 
(2) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 
ก. มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ข. มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   
 

29.2 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความ
เสียหายตอกองทุนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน  
 

29.3 เมื่อไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน 
 

29.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังตอไปนี้ 
(1) มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถอืหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขายหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสงหรือแจกจายหนังสือช้ีชวนและการ
เสนอขายหนวยลงทุน 
(3) ในกรณีทีเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใดที่มิใชผูลงทุน
ประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
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29.5 เมื่อสํานักงานมีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสํานักงานมีคําส่ังเพิกถอนการอนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน 
 

30. การดําเนินการของบริษทัจัดการ เม่ือเลิกโครงการจัดการกองทนุรวม :  
ในกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนเมื่อปรากฏเหตุตาม 29.(1)  ผูถือหนวยลงทุนสามารถแสดงความจํานงในการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไป
ยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นไดโดยไดรับยกเวนคาธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหนวยลงทุน โดยผูถือหนวยลงทนุจะตองแจงความประสงคดังกลาวให
บริษัทจัดการทราบและดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่กําหนดไวในหัวขอ “การสับเปล่ียนหนวยลงทุน” และบริษัทจัดการจะดําเนินการ
ชําระคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนเพื่อเปนคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนที่ผูถือหนวยลงทุนแสดงความจํานงจะโอนยายการลงทุนไปภายใน 5 วันทําการ
นับต้ังแตวันที่ไดรับคําส่ังจากผูถือหนวยลงทุน แตไมเกิน 10 วันทําการนับต้ังแตวันเกิดเหตุตาม 29.(1) เวนแตกฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเปนอยางอื่น 
 

31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทนุเม่ือเลิกโครงการ :  
เวนแตกฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเปนอยางอื่น ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนเพราะเหตุที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนลวงหนา บริษัทจัดการจะดําเนินการ
ดังตอไปนี้  
 

31.1. แจงเปนหนังสือใหผูถือหนวยลงทุนที่มีช่ืออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียน รวมท้ังแจงเปนหนังสือใหผูดูแล
ผลประโยชนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอนวันเลิกกองทุนเปนเวลาไมนอยกวา 5 วันทําการ เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเห็น
เปนอยางอื่น และอาจกระทําดวยวิธีอื่นใดเพื่อใหประชาชนรับทราบขอมูลในเร่ืองดังกลาวได เชน ประกาศในหนังสือพิมพรายวันแหงทองถิ่น เปนตน  
 

31.2. จําหนายทรัพยสินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเปนเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย และต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีกําหนด
ระยะเวลาใชคืนเมื่อทวงถามใหเสร็จสิ้นกอนวันเลิกกองทุน เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร  
 

31.3. บริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดําเนินการคิดคํานวณรวบรวมทรัพยสิน จัดทําบัญชี จําหนาย
ทรัพยสินของกองทุน ชําระภาระหนี้สินและคาใชจายตาง ๆ ของกองทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามที่จําเปนเพื่อชําระบัญชีของกองทุนใหเสร็จสิ้น ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจายและเงินคาตอบแทนในการชําระบัญชีของ
กองทุนจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุน และผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียคืนเงินใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยู
ตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยู  
 

เมื่อไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูชําระบัญชีจะโอนทรัพยสิน
คงคางใด ๆ ที่เหลืออยูภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแลวใหตกเปนกรรมสิทธิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

32. อ่ืนๆ :  
สิทธิประโยชนดานภาษีของผูถือหนวยลงทุน  
32.1. สิทธิและหนาที่เก่ียวกับภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะเปนไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรและท่ี
แกไขเพิ่มเติม (ถามี) ซ่ึงผูลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดไดจากคูมือภาษีเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
 

32.1.1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2544  
 

32.1.2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 90) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2544  
 

32.1.3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 91) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2544  
 

32.1.4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 93) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินได
เทาที่ไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2544  
 
32.1.5. กฎหมายภาษีอากรอื่นใดที่เก่ียวของที่จะมีข้ึนในอนาคต  
 



 

  กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF2) 46

32.2. หนาที่และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน  
การลงทุนในกองทนุเพื่อการเลี้ยงชีพ ผูถือหนวยลงทุนมสีิทธิไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเมื่อผูถือหนวยลงทุนไดดําเนินการตามเงื่อนไขที่กฎหมายภาษี
อากรกําหนดไวครบถวนแลว ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนจึงมหีนาที่ตอไปนี้  
 
32.2.1. ศึกษาคูมือภาษีอากร และหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทุนใหชัดเจนกอนตัดสนิใจลงทุน  
 
32.2.2. ตรวจสอบการลงทุนในกองทนุเพื่อการเลี้ยงชีพของตนเองใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร  
 
32.2.3. แสดงขอมูลการลงทุนตอกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหนวยลงทุน หรือมีการลงทุนไมเปนไปตามเงื่อนไขในการ
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร  
 
32.2.4. หนาที่อื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 
 
32.3 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับการ
ดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอ่ืนเขาจัดการกองทุน
รวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบหาวันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถ 
 
ดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมีเหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได  โดย
การคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหมจะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ  และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิก
กองทุนรวมตอไป   
 
32.4 ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวนใน
กรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทนุรวมและหนาที่ของ
บริษัทจัดการ  
 
ทั้งนี ้โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณทีี่ถือหนวยลงทุนเกนิขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ดังนี้ 
 
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใด
เกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
 
(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนที่มีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 
(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปนผลในสวนที่ถือเกนินั้น เวนแตในกรณี
ดังตอไปนี้ 
1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับการยกเวนตามประกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต. 
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนที่ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน 
(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาวออกจากทรัพยสินอื่น
ของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 
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(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิด
หนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตาม
จํานวนที่ถืออยู 
 
32.5 การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใชบริการบุคคลอื่น (soft commission) 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาวในการจัดการ
กองทุนได  แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1)  ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความเปนกองทุนตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 
 (2)  ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยครั้งเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุนไดรับประโยชนจากบุคคล
ดังกลาว (churning) 
 
ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ  บริษัทตองกระทําดวยความเปนธรรมและ
คํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย 
 
32.6 การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125 (5) แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 
 
ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมท้ังการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แกผูถือหนวยลงทุนที่
ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมได
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว 
 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมกํากับ
ตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 
 
32.7 หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน 
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการไป
ตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถอืวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ 
 
มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกบัหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป 
 
ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอสิทธิของผูถอืหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวย
ลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีที่
กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตามหลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย 
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ใหไดรับมติผูถือหนวย
ลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทนุไมวากรณีใด ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับ
ผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจํานวน
หนวยลงทุนชนิดนั้น 
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32.8 ขอกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายที่เรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงตอไปจะเรียกวา FATCA) โดยมีผลบังคับ
ใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial 
Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลท่ีอยูในบังคับตองเสียภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 
สัญชาติอเมริกัน ผูซ่ึงมีถิ่นที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ่ึงมีถิ่นที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฎดวย
วาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซ่ึงตอไปจะรวม
เรียก FATCA และกฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ”) 
  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑที่ FATCA กําหนด 
หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตอง
จัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 
  

ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน Non-Participating 
Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตนต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมในทรัพยสินทางการเงินของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2560 เปน
ตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน ผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระ
ใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืน
หนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุน
รวมหรือบริษัทจัดการ ซ่ึงอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทํา
ใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป 
 

เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั้งเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการ
และกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ และเพื่อใหบริษัท
จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของได บริษัทจัดการและ
กองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผูที่เก่ียวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของกําหนด) ใหคํา
ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ช่ือ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุน
คงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลท่ีไดรับ เปนตน) ที่มีอยูในบัญชีทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับ
หนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเกี่ยวของกับประเทศสหรัฐอเมริกา เชน 
หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของหนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
การแจงปรับปรุงขอมูลเมื่อขอมูลที่เคยใหไวมีการเปล่ียนแปลง เปนตน รวมถึงนําสงหลักฐานเพื่อยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศ
ที่เก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
 

เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชน
เพิ่มข้ึนหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนา
ตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปน้ีตามความจําเปน
และความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาวรับทราบการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุ
ไวในคําขอเปดบัญชี   
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(1) ไมรับคําส่ังซ้ือ/ สับเปล่ียน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนรายนั้นได เพื่อให
สอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทนุหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มข้ึน หากมีการดําเนินการที่
สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 

 
การดําเนินการดังกลาวถือเปนความจําเปน และเปนการรักษาผลประโยชนของกองทุนโดยรวม เพราะเปนการกระทําเพื่อหลีกเล่ียงมิใหบริษัทจัดการ
และกองทุนมีการดําเนินการที่ไมสอดคลองขอบังคับของ FATCA และกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของอันจะทําใหกองทุนอาจตองถูกหัก ณ ที่จาย หรือ
ถูกปดบัญชีธนาคารตามที่กลาวแลวขางตน ซ่ึงในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (หรือเปนบุคคลตามท่ีกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของกําหนด) เทานั้น  

 
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแกไขเพิ่มเติมขอกําหนดเพื่อรองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจัดการไดสงวนสิทธิไวขางตน บริษัทจัดการ (รวมถึงผูที่
เก่ียวของ) จะดําเนินการตามขอกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําสงขอมูลของผูถือหนวยลงทุนไปยังหนวยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดที่
ราชการกําหนด โดยไมจําเปนตองรองขอตอผูถือหนวยลงทุน 
 
33. การระงบัขอพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี


