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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 
คําจํากัดความ :  
กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF3) 
 
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  หมายถึง  กองทุนรวมประเภทรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่จัดต้ังและจัดการโดยบริษัทจัดการและมี
วัตถุประสงคในการสงเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเล้ียงชีพของผูถือหนวย 
 
หนวยลงทุน หมายถึง หนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF3) 
 
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม คือ บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 
ใบแสดงสิทธิ  หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย (depositary receipt) 
 
หลักทรัพยอางอิง หมายถึง   หลักทรัพยประเภทใดประเภทหน่ึงที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใชเพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ 
 
บริษัทจดทะเบียน  หมายถึง  บริษัทที่มีหุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ผูดูแลผลประโยชนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF3) 
 
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF3) 
 
ผูสนับสนุน หมายถึง ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 
มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง  มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดตามทะเบียน
หนวยลงทุน เม่ือส้ินวันที่คํานวณน้ัน ซึ่งจะคํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลขท่ีมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยม
ตามหลักสากล  
 
ราคาเสนอขายหนวยลงทุน  หมายถึง ราคาขายหนวยลงทุนคร้ังแรกซึ่งเทากับมูลคาที่ตราไว บวกดวยคาธรรมเนียมการขายหนวย
ลงทุน (ถามี)  
 
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาหนวยลงทุนที่ตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง หักดวยคาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) ซึ่งเปนราคาท่ีรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว  
 
การสับเปล่ียนหนวยลงทุน  หมายถึง  การสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหนึ่ง (“กองทุน
ตนทาง”) เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
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ซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามราคารับซื้อคืนจากกองทุนตนทางซ่ึงไดหักคาธรรมเนียม
การสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) ไปชําระคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการ  
 
คําเสนอซ้ือ หมายถึง คําเสนอซ้ือหลักทรัพยของกิจการเปนการท่ัวไปที่ผูทําคําเสนอซ้ือตองปฏิบัติตามประกาศวาดวยหลักเกณฑ 
เงื่อนไข  และวิธีการในการเขาถือ หลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ 
 
แกไขราคายอนหลัง หมายถึง แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองโดยแกไขราคายอนหลังต้ังแตวันที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงปจจุบัน 
 
การชดเชยราคา หมายถึง การเพิ่มหรือลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหรือผูขายคืนหนวยลงทุนที่มีราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง หรือ
การจายเงินซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองแทนการเพิ่มหรือลดจํานวน
หนวยลงทุน 
 
กลุมกิจการ หมายถึง  บริษัทใหญและบริษัทยอยตามมารตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนดเก่ียวกับการจัดทํางบการเงิน
รวม 
 
บริษัทยอย หมายถึง บริษัทจํากัดที่ตลาดหลักทรัพยจัดต้ังขึ้นและถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทจํากัดนั้น 
 
กิจการ หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทที่มีหลักทรัพยซื้อขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย หรือ
บริษัทมหาชน จํากัด 
 
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยดอกเบ้ียเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน 
 
สมาคม หมายถึง สมาคมที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตและจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อทําการสงเสริมและพฒันาธุรกิจหลักทรัพยประเภทที่เก่ียวกับการจัดการลงทุน 
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
สํานักงาน หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
 
กฏหมายที่เก่ียวของ หมายถึง ประมวลรัษฎากร กฏกระทรวง ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. และกฏหมายที่เก่ียวของ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ถามี) 
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ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยูบริษัทจัดการ : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32  
ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  
1.1. ชื่อโครงการจัดการ : กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF3) 
 
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : The Krung  Thai Debt Securities RMF 3   
 
1.3. ชื่อยอ : RMF3  
 
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปด 
การระดมทุน : ในประเทศ 
ประเภทการขาย : ขายหลายคร้ัง  
 
1.5. อายุโครงการ :  ไมกําหนด  
เงื่อนไขอื่นๆ :  ไมมี 
 
1.6 ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไป  
 
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลคาที่ตราไว จํานวน ประเภท ราคาของหนวยลงทุนทีเ่สนอขาย :  
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 3,500.00 ลานบาท  
เงื่อนไข : ไมมี 
 
2.2. มูลคาที่ตราไวตอหนวย : 10.0000 บาท  
 
2.3. จํานวนหนวยลงทุน : 350,000,000.00 หนวย  
 
2.4. ประเภทหนวยลงทุน : ระบุชื่อผูถือ 
 
2.5. ราคาของหนวยลงทุนที่เสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังแรก :  500 บาท  
 
2.7. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังซื้อคร้ังถัดไป :  500 บาท 
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2.8. มูลคาขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน :  500 บาท 
จํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่าของการส่ังขายคืน : ไมกําหนด  
 
2.9. มูลคาหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด 
จํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํ่า : ไมกําหนด  
 
2.10. รายละเอียดเพิ่มเติม : 
 
3. วัตถุประสงคของโครงการจัดการกองทนุรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ 
การลงทุนในตางประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายลวงหนา ประเภทและอัตราสวนการลงทุนในหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนที่จะลงทุน : 
3.1. วัตถุประสงคของโครงการ :  
เพื่อสงเสริมการออมแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการเล้ียงชีพหลังเกษียณอายุของผูถือหนวยลงทุนที่มุงหวังผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตราสารหนี้  เงินฝาก และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่มีความม่ันคงในการดํารงเงินตน  และสรางผลตอบแทนที่สมํ่าเสมอ    
 
3.2. ชนิดกองทุนรวม : ลงทุนโดยตรง 
ประเภทกองทุนรวม : พิเศษ 
การแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
ประเภทการแบงชนิดหนวยลงทุน : ไมมี 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบงชนิดหนวยลงทุน) : 
 
3.3. นโยบายการลงทุน : ตราสารแหงหนี้  
การลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivatives) : ไมลงทุน 
การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซ้ือขายลวงหนาแฝง (Structured Note) : ไมลงทุน 
 
3.4. ลักษณะพิเศษ : 
- กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 
รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : 
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จะนําไปจําหนาย จาย โอน จํานํา หรือนําไปเปนหลักประกันมิได 
 
รายละเอียด :  
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในต๋ัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มี
กระทรวงการคลังคํ้าประกัน และตราสารทางการเงินอื่น ที่ผูออก หรือผูรับรอง รับอาวัล หรือคํ้าประกันตราสารมีความม่ันคงสูง มี
ความเส่ียงตํ่า รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด  ทั้งนี้ กองทุน
จะไมลงทุนในสัญญาซ้ือขายลวงหนา (Derivative)  และตราสารหน้ีที่มีการจายผลตอบแทนอางอิงกับตัวแปร (Structure Note) 
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3.5. การลงทุนในตางประเทศ : ไมมีการลงทุนในตางประเทศ 
รายละเอียดการลงทุนในตางประเทศ : 
 
3.6  ประเภทของหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชนเฉพาะจากหลักทรัพย ทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอยางใดอยางหน่ึงหรือ
หลายอยางตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังตอไปนี้ เวนแตในกรณีที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือมีประกาศแกไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะ
ของหลักทรัพยหรือทรัพยสินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น  
 
3.6.1 ตราสารแหงหนี้ในประเทศ ไดแก   
(1) ตราสารแหงหนี้ที่มีลักษณะคลายเงินฝาก ไดแก   
(1.1)  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน บัตรเงินฝาก หรือหุนกูระยะส้ัน ที่ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือ
บริษัทเงินทุน เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน 
(1.2)  ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่บริษัทหลักทรัพยที่ประกอบธุรกิจประเภทการใหสินเช่ือเพื่อธุรกิจหลักทรัพยเปนผูออก ซึ่ง
กําหนดวันใชเงินตามต๋ัวไมเกิน 270 วันนับแตวันออกต๋ัว และเปนต๋ัวเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเห็น 
(1.3)  ต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินอายุไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ออก ซึ่งมีอนัดับความนาเช่ือถือดังตอไปนี้ 
(ก)  อันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับแรก ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนอันดับความนาเช่ือถือของผูออก
ตราสาร ตองเปนอันดับความนาเช่ือถือที่ไดมาจากการจัดอันดับความนาเช่ือถือระยะส้ัน (short-term rating) ดวย  หรือ 
(ข)  อันดับความนาเช่ือถือของผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน อยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  
ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับความนาเช่ือถือของสถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือภายใตชื่อ Standard & Poor หรือ Moody’s หรือ Fitch 
หรือสถาบันอื่นที่สํานักงานกําหนดเพิ่มเติม 
 

(2) ตราสารแหงหนี้ทั่วไป  ไดแก 
(2.1)  ตราสารภาครัฐไทย  อันไดแก   
(ก)  ต๋ัวเงินคลัง 
(ข)  พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 
(ค)  พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล หรือผูคํ้าประกัน 
 

(2.2)  ตราสารภาครัฐตางประเทศ อันไดแก ตราสารที่มีรูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลตางประเทศ องคการ
หรือหนวยงานของรัฐบาลตางประเทศ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศ เปนผูออกหรือผูคํ้า
ประกัน  ทั้งนี้ ตราสารดังกลาวตองมีลักษณะตามเง่ือนไขทายขอ 3.6.1 ดวย 
 

(2.3)  ตราสารท่ีเปล่ียนมือได ซึ่งหมายถึง พันธบัตร ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือหุนกูที่ไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกู
อนุพันธ ที่สํานักงานอนุญาตใหเสนอขายในลักษณะทั่วไปหรือในลักษณะจํากัด  หรือที่ออกภายใตขอผูกพันที่กําหนดและอนุญาต
โดยกระทรวงการคลัง หรือที่นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้นเปนผูออก หรือที่เปนหลักทรัพยที่ออกใหมซึ่งผูออกหลักทรัพยได
เสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมนั้นทั้งหมดตอผูถือหุนโดยไดรับชําระราคาเต็มมูลคาที่เสนอขายจากผูถือหุน  ทั้งนี้ ตราสารที่เปล่ียน
มือไดตองมีลักษณะตามเง่ือนไขทายขอ 3.6.1 ดวย  
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 (2.4)  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทยที่มีหลักทรัพยอางอิงเปนพันธบัตร หรือหุนกูที่ไมใชหุนกูอนุพันธ   
 
(2.5)  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู 
 
(2.6)  ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใชเงิน หุนกู  หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่
จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย  ทั้งนี้ หุนกูดังกลาวไมรวมถึงหุนกูแปลงสภาพและหุนกูอนุพันธ   
 
(2.7)  หนวยลงทุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ หรือของกองทุนรวมอ่ืนที่มีนโยบาย
การลงทุนเฉพาะเงินฝาก ตราสารแหงหนี้ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่สํานักงานกําหนดหรือใหความเห็นชอบ เชน กองทุนรวม
ตลาดเงิน เปนตน 
 
(2.8)  ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน  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 บริษัทจัดการตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
ในกรณีที่ตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.6.1 เปนต๋ัวแลกเงินหรือต๋ัวสัญญาใชเงินที่มีการจายผลตอบแทน  ผลตอบแทนนั้นตองอยูในรูป
อัตราดอกเบี้ยคงท่ีหรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวเทานั้น 
  

การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือคํ้าประกันของบุคคลที่กําหนดไวในขอ 3.6.1 ตองเปนการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน  
สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลักหลัง  หรือคํ้าประกันตนเงินและ
ดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข   
 

เงื่อนไข : ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2.2) และตราสารที่เปล่ียนมือไดตามขอ (2.3) ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(1)  เปนตราสารขึ้นทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
(2)  มีราคาที่เหมาะสมตามที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกําหนด หรือมีผูแสดงตนตอบุคคลทั่วไปวาพรอมจะเสนอราคาซ้ือและรับ
ซื้อตราสารนั้น ในราคาดังกลาว (bid price แบบ firm quote) ตามจํานวนและวิธีการที่สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยกําหนดอยูเสมอ 
โดยไดสงสําเนาราคาแกสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยตลอดอายุของตราสารนั้น  และ 
 (3)  เปนตราสารที่เปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้   
(ก)  ในกรณีที่เปนตราสารภาครัฐตางประเทศ ตราสารดังกลาวตองเปนตราสารที่มีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออก
ตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  เวนแตผูออกตราสารดังกลาวเปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ตางประเทศ  ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade) เทานั้น 
(ข)  ในกรณีที่ผูออกตราสารเปนนิติบุคคลตางประเทศ  ตราสารนั้นตองมีอันดับความนาเช่ือถือของตราสารอยูในอันดับที่สามารถ
ลงทุนได (investment grade)  
(ค)  ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารอื่นนอกเหนือจาก (ก) และ (ข) ในการเสนอขายคร้ังแรก  หากตราสารดังกลาวไมมีอันดับ
ความนาเช่ือถือของตราสารหรือของผูออกตราสารอยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  ตราสารนั้นตองมีบริษัท
จัดการไมตํ่ากวาสามรายเปนผูซื้อตราสารดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 
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3.6.2 ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน  ไดแก  
(1) หุนกูแปลงสภาพท่ีเสนอขายในประเทศ ซึ่งตองมีลักษณะตามเง่ือนไขในทายขอ 3.6.1 (1) และ (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนลงทุน
ในหุนกูแปลงสภาพดังกลาวในการเสนอขายคร้ังแรก  หุนกูแปลงสภาพนั้นตองเปนหุนกูแปลงสภาพท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูใน
อันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)  หรือเปนหุนกูแปลงสภาพท่ีมีบริษัทจัดการไมตํ่ากวาสามรายเปนผูซื้อตราสาร
ดังกลาวเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนภายใตการจัดการ 
 
ในกรณีที่หุนกูแปลงสภาพตามวรรคหน่ึงมีการคํ้าประกัน การคํ้าประกันดังกลาวตองเปนการคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็ม
จํานวนแบบไมมีเงื่อนไข 
 
(2)  หุนกูแปลงสภาพที่เสนอขายในตางประเทศโดยมีผูออกเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย      
นอกจากนี้ ในการลงทุนในตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนนั้น ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  
(1)ในขณะท่ีลงทุนหรือไดมา มูลคาของหุนกูแปลงสภาพดังกลาวมีมูลคาสูงกวาราคาตลาดของหุนที่รองรับหุนกูแปลงสภาพนั้น (out 
of the money)  
 
(2)  ในกรณีที่มีการใชสิทธิแปลงสภาพ  ใหบริษัทจัดการขายหุนที่ไดรับจากการแปลงสภาพน้ันภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดหุน
ดังกลาวมา 
 
การใชสิทธิแปลงสภาพตาม (2)  หมายความวา  การแปลงสภาพแหงสิทธิในหุนกูแปลงสภาพเปนหุน ไมวาการแปลงสภาพดังกลาว
จะเกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพหรือเกิดจากขอกําหนดบังคับการแปลงสภาพ 
 
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 
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังตอไปนี้ ในกรณีที่สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไขเปล่ียนแปลงอัตราสวนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนใหเปนไปตามประกาศท่ีแกไขดวย  
 
3.7.1 บริษัทจัดการจะลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม โดยไมจํากัดอตัราสวน 
 (1) ตราสารภาครัฐไทย 
 (2) ตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ 3.6.1 (2.2) ที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในสองอันดับแรก    
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ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามขอ (2) เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตรา
สารนั้นในแตละรุน  เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto 
redemption) 
 
3.7.2 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งตราสารภาครัฐตางประเทศท่ีนอกเหนือจากขอ 3.7.1 (2) เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได 
โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 35 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง ใหนับตราสารตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินทุกประเภทที่ผูออกหรือผูเปนคูสัญญารายดังกลาว
เปนผูออก ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินเหลานั้น รวมใน
อัตราสวนการลงทุนดังกลาวดวย   
 
ในกรณีของกองทุนรวมเปด มูลคาของตราสารภาครัฐตางประเทศตามวรรคหน่ึง ตองไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาตราสารนั้นในแต
ละรุน  เวนแตเปนกองทุนรวมเปดที่มีการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังลวงหนาซ่ึงระบุเวลาแนนอน (auto redemption) 
 
3.7.3 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่มีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนไดดังตอไปนี้ ซึ่งธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย หรือบริษัทเงินทุนเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือ
คูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะธนาคารหรือบริษัทเงินทุนรายนั้น ไมเกินรอย
ละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
(1)  ตราสารแหงหนี้ในประเทศ 
(2)  ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน 
(3) เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย 
 
การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหน่ึง ใหนับมูลคาของทรัพยสินที่กองทุนลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามขอ 3.7.5 (1) ซึ่งธนาคารหรือ
บริษัทเงินทุนรายเดียวกันเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา รวมในอัตรคาสวนดังกลาว 
 
ในกรณีที่กองทุนมีเงินฝากในนิติบุคคลตามวรรคหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินงานของกองทุน มิใหนับมูลคาของเงินฝาก
ดังกลาวรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึง 
 
3.7.4 บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังตอไปนี้ ที่บุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับ
อาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
(1)  ตราสารแหงหนี้ในประเทศตามขอ 3.6.1 ทั้งนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment 
grade) ทั้งนี้ไมรวมถึงตราสารภาครัฐตางประเทศ ตามขอ (2.2)   
(2) ตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุนตามขอ 3.6.2 ทั้งนี้ เฉพาะท่ีมีอันดับความนาเช่ือถืออยูในอันดับที่สามารถลงทุนได (investment grade)    
(3) หนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
ตราสารแหงหนี้ตาม (1) มิใหหมายความรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่ถูกจัดใหเปนตราสารแหงหนี้ตามขอ 3.6.1 (2.7) 
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การคํานวณอัตราสวนตามวรรคหนึ่ง  ใหนับทรัพยสินตามวรรคหนึ่งและทรัพยสินตามขอ 3.7.5 (1) ที่บุคคลดังกลาวเปนผูออก ผูส่ัง
จาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา ซึ่งกองทุนไดลงทุนหรือมีไวรวมในอัตราสวนดังกลาวดวย  
 
3.7.5 บริษัทจัดการอาจจะลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินอื่นนอกเหนือจากกรณีที่กําหนดไวในขอ 3.7.2 ขอ 3.7.3 และขอ 3.7.4 เพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวมตามอัตราสวนดังตอไปนี้ 
(1)  การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวซ่ึงบุคคลใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญา 
ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกิน
รอยละ 5 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
(2)  การลงทุนในหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตาม (1) เม่ือคํานวณรวมทุกบุคคลที่เปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้า
ประกัน หรือคูสัญญาแลว ตองมีมูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
 

3.7.6 บริษัทอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง ผูคํ้าประกัน 
หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินของกลุมกิจการนั้นไมเกินอัตราอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
แลวแตอัตราใดจะสูงกวา 
(1) รอยละ 30 ของมูลคาทรัพยสินของกองทุน 
(2) อัตราที่คํานวณไดจากน้ําหนักของกลุมกิจการดังกลาวในตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้นรวมกับรอยละสิบของมูลคา
ทรัพยสินสุทธิของกองทุนนั้น ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดดังกลาวตองเปนดัชนีหรือองคประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพรอยางกวางขวางและ
สอดคลองกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น 
 
3.7.7 การลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินที่บริษัทในกลุมกิจการใดเปนผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญา เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุน หาก
ทรัพยสินดังกลาวเปนองคประกอบที่ใชในการคํานวณตัวช้ีวัด (benchmark) ของกองทุนนั้น บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือมีไวซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาวโดยมีมูลคารวมกันทั้งส้ินเม่ือคํานวณเฉพาะผูออก ผูส่ังจาย หรือคูสัญญารายนั้น ไมเกินผลรวมของนํ้าหนักของ
ทรัพยสินดังกลาวในตัวช้ีวัดและรอยละสิบของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ แทนอัตราสวนที่กําหนดในขอ 3.7.2 ขอ 3.7.3 
ขอ 3.7.4 หรือขอ 3.7.5 แลวแตกรณีก็ได 
 
3.7.8 ในกรณีของกองทุนรวม ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ที่
ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร บรรษัทตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศัย 
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังขึ้น หรือธนาคารตางประเทศ เปนผูออกหรือคูสัญญา เปนจํานวนท่ีมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไม
เกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม ในรอบระยะเวลาบัญชีหรือในรอบอายุกองทุนรวมสําหรับกองทุนรวมที่มีอายุ
นอยกวา 1 ปแลวแตกรณี ทั้งนี้ ไมวากรณีใด มิใหคํานวณเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพ่ือการดําเนินงานของกองทุนเขาในอัตราสวน
ดังกลาว 
 
อัตราสวนตามวรรคหน่ึงมิใหนํามาใชบังคับกับกองทุนรวมที่มีการกําหนดอายุโครงการต้ังแตหนึ่งปขึ้นไป  ทั้งนี้ เฉพาะในระยะเวลา
หกเดือนกอนวันครบกําหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม  
 
ในกรณีที่เงินฝากตราสารแหงหน้ีที่มีลักษณะคลายเงินฝากที่กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไวเกินอัตราสวนที่กําหนดตามวรรคหน่ึง ให
บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวใหมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
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กองทุนรวมภายในสามสิบวันนับแตวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ ใหคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาว
โดยเฉล่ียต้ังแตวันแรกของรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจนถึงวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเปนไปตามอัตราสวนดังกลาว 
 
เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไดปฏิบัติตามวรรคสามแลว ใหบริษัทรายงานใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในวันทํา
การถัดจากวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคารวมโดยเฉล่ียไมเกินรอยละ 45 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม เพื่อใหผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม ตรวจสอบการปฏิบัติดังกลาว  ทั้งนี้ บริษัทตองดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมแจงให
สํานักงานทราบภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับรายงานจากบริษัทดวย  
 
หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไมสามารถปฏิบัติตามวรรคสามได สํานักงานอาจส่ังใหบริษัทเลิกกองทุนรวมนั้น 
 
3.7.9 ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุนอันเนื่องมาจากปญหาความผันผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงินและตลาดทุนในวงกวางในรอบระยะเวลาบัญชีใด  บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผอนผันตอสํานักงาน
เพื่อไมตองนําการลงทุนในหรือมีไวซึ่งเงินฝาก บัตรเงินฝาก ต๋ัวแลกเงิน หรือต๋ัวสัญญาใชเงิน ในชวงเวลาท่ีเกิดความผันผวนดังกลาว
มารวมคํานวณอัตราสวนการลงทุนตามขอ 3.7.8 ไดสําหรับรอบปบัญชีนั้น 
 
3.7.10 บริษัทจัดการอาจจะลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนได โดยมี
มูลคารวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน   
 
3.7.11 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวมได ไมเกินอัตราสวนดังตอไปนี้ 
(1)  ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ ไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ  
(2)  ลงทุนหรือมีไวซึ่งหนวยลงทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหนวยลงทุนของทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการอื่นเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ ไมเกินรอยละ 20 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของแตละกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
 

ทั้งนี้ การลงทุนดังกลาวไมรวมถึงหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
 

3.7.12 บริษัทจัดการอาจทําธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยของกองทุนได โดยมีมูลคาธุรกรรมรวมกันทั้งส้ินไมเกินรอยละ 25 ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ การคํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว ใหบริษัทจัดการคํานวณโดยใชมูลคาหลักทรัพยที่ใหยืม 
รวมผลประโยชนที่พึงไดรับจนถึงวันที่คํานวณมูลคาธุรกรรมดังกลาว 
 

ในกรณีที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยในขณะท่ีกองทุนเขาทําธุรกรรม มีมูลคาไมเกินอัตราสวนท่ีกําหนดในวรรคหนึ่ง หากตอมา
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยมิไดเกิดจากการทําธุรกรรมเพิ่มเติม  บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่ง
ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยดังกลาวตอไปก็ได   
 

 ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงาน
ดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวมทราบภายในสามวันทําการนับแตวันที่ธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพยนั้นมีมูลคาเกิน
อัตราสวนที่กําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานสามารถตรวจสอบได   
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3.7.13 บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู หรือธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(1) ในกรณีของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย ใหนับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงของใบแสดงสิทธิ
ดังกลาว รวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยอางอิงดังกลาวท่ีกําหนดในประกาศน้ี โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่ง
หลักทรัพยอางอิงนั้นโดยตรง  ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับมูลคาของใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงไทย
รวมในอัตราสวนที่คํานวณตามผูออกทรัพยสินหรือคูสัญญาที่กําหนดตามขอ 3.7.2 ขอ 3.7.3 ขอ 3.7.4 และขอ 3.7.5 ก็ได 
 

มูลคาของหลักทรัพยอางอิงที่นํามาคํานวณรวมในอัตราสวนตามวรรคหน่ึงใหมีมูลคาเทากับมูลคาใบแสดงสิทธิในผลประโยชนที่เกิด
จากหลักทรัพยอางอิงไทยที่กองทุนไดลงทุนหรือมีไว 
 

(2) ในกรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนกู ใหบริษัทจัดการคํานวณอัตราสวนการลงทุนดังตอไปนี้ 
(ก) นับมูลคาที่ผูออกตราสารดังกลาวมีหนาที่ตองชําระตามตราสารนั้นรวมในอัตราสวนที่ผูออกตราสารดังกลาว 
(ข) นับมูลคาของหลักทรัพยอางอิงรวมในอัตราสวนที่ผูออกหลักทรัพยอางอิง โดยถือเสมือนหนึ่งวากองทุนลงทุนในหลักทรัพยอางอิง
นั้นโดยตรง ทั้งนี้  
มูลคาของหลักทรัพยอางองิดังกลาวใหใชมูลคาตามราคาตลาดของหลักทรัพยอางอิงนั้น ซึ่งคูณกับคาเดลตาของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซ้ือหุนกู 
 

(3) ในกรณีของธุรกรรมการใหยืมหลักทรัพย บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนการลงทุนใน หรือมีไวซึ่งการใหยืมหลักทรัพยโดยให
นับมูลคาทรัพยสินที่ใหยืมรวมในอัตราสวนสําหรับหลักทรัพยที่กําหนดไวในขอ 3.7.2  ขอ 3.7.3 ขอ 3.7.4 และ ขอ 3.7.5 โดยถือ
เสมือนหนึ่งวากองทุนไดลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยนั้นอยู ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจไมนับรวมในอัตราสวนที่คํานวณตามคูสัญญาท่ี
กําหนดตามขอ 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) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขตามขอ 3.7.15 ดวย  
(1)  ในกรณีที่ทรัพยสินดังกลาวมีผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะคํานวณอัตราสวนที่ผูออกทรัพยสิน
หรือผูที่เปนคูสัญญาดังกลาว หรือคํานวณอัตราสวนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน แลวแตกรณี ก็ได  
(2)  ในกรณีที่ทรัพยสินมีบุคคลมากกวาหนึ่งรายเปนผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกัน บริษัทจัดการจะเลือกคํานวณ
อัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันรายใดรายหนึ่งก็ได 
 

3.7.15 การคํานวณอัตราสวนที่ผูรับรอง ผูรับอาวัล ผูสลักหลัง หรือผูคํ้าประกันตามขอ 3.7.14 จะทําไดตอเม่ือบุคคลดังกลาวไดทํา
การรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไลเบี้ยโดยไมมีขอกําหนดลบลางหรือจํากัดความรับผิดของผูสลัก
หลัง หรือคํ้าประกันตนเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไมมีเงื่อนไข   
 

3.7.16 ในกรณีที่ ตราสารแหงหน้ี หรือตราสารก่ึงหนี้ก่ึงทุน ในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไม
เกินอัตราสวนท่ีกําหนดในขางตน หากตอมาตราสารแหงหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนนั้น มีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยสาเหตุ 
ถูกปรับลดอันดับความนาเช่ือถือ ใหบริษัทดําเนินการแกไขอัตราสวนใหเปนไปตามที่กําหนดภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการประกาศ
ใหทราบถึงเหตุดังกลาว เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับผอนผันจากสํานักงาน  
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3.7.17 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน 
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่น บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็
ได  
 
 ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง และวันที่ทรัพยสินนั้นมี
มูลคาเกินอัตราสวนการลงทุนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสาม
วันทําการนับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อให
สํานักงานสามารถตรวจสอบได   
 
3.7.18 ในกรณีที่การรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นเปนผลใหกองทุนรวมเปนผูถือหุนที่บริษัทใดเปนผูออก เพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุนรวม เม่ือรวมกันทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศท่ี สน. 24/2552 เร่ือง การลงทุนและการมีไวเพื่อเปนทรัพยสินของ
กองทุน ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ดังนี้คือ  
(1)  ปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศท่ีกําหนดใหบริษัทจัดการสามารถรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่นได 
(2) งดเวนการใชสิทธิออกเสียงในหุนจํานวนท่ีเกินอัตราสวนการลงทุนดังกลาว เวนแตกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควรโดยไดรับการ
ผอนผันจากสํานักงาน  และ 
(3) กรณีที่เปนหุนของบริษัทจดทะเบียน และการไดมาซึ่งหุนของบริษัทดังกลาว เปนผลใหกองทุนไดมา หรือเปนผูถือหุนของบริษัทนั้น
จนถึงหรือขามจุดที่ตองทําคําเสนอซื้อ  บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อใหไดรับการยกเวนการทําคําเสนอซื้อโดยการลดสัดสวนการ
ถือหุนหรือลดการมีอํานาจควบคุม หรือย่ืนคําขอผอนผันการทําคําเสนอซื้อ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงํากิจการ ทั้งนี้ การลดสัดสวนการถือหุนดังกลาว  
ใหบริษัทจัดการลดสัดสวนตามสัดสวนของหุนของบริษัทจดทะเบียนที่แตละกองทุนไดมาจากการรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินอื่น 
 
3.7.19 ในกรณีที่ทรัพยสินในขณะท่ีลงทุนหรือในขณะที่ไดมาเปนทรัพยสินของกองทุน มีมูลคาไมเกินอัตราสวนที่กําหนดในขางตน  
หากตอมามีมูลคาเกินอัตราสวนดังกลาวโดยไมเขาลักษณะตามขอ 3.7.8 ขอ 3.7.12 ขอ 3.7.16 ขอ 3.7.17 และ ขอ 3.7.18  และ
การเกินอัตราสวนดังกลาวมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดทรัพยสินมาเพ่ิมเติม  บริษัทจัดการจะยังคงมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปก็
ได   
 
ใหบริษัทจัดการจัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนหรือมีไวซึ่งทรัพยสินตามวรรคหน่ึง และวันที่ทรัพยสินนั้นมี
มูลคาเกินอัตราสวนที่กําหนดพรอมสาเหตุ และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรวม ทราบภายในสามวันทําการ
นับแตวันที่ทรัพยสินนั้นมีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีกําหนด พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไวที่บริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงาน
สามารถตรวจสอบได 
 
3.7.20 ขอจํากัดการลงทุนขางตนจะไมนํามาบังคับใชในกรณีที่ปรากฏเหตุตามหัวขอ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ
บริษัทจัดการตองดําเนินการเพื่อเลิกกองทุนตามหัวขอ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกกองทุนรวม” 
 
4. นโยบายการจายเงินปนผล : ไมจาย  
หลักเกณฑการจายเงินปนผล : ไมมีนโยบายจายเงินปนผล   
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5. การรับชําระหนี้เพ่ือกองทุนรวมดวยทรัพยสินอ่ืน :  
หากมีการผิดนัดชําระหนี้หรือมีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมจะไมสามารถชําระ
หนี้ได บริษัทจัดการจะรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นทั้งที่เปนหลักประกันและมิใชหลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผูออกตราสารแหงหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิ
เรียกรองผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้  
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
5.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนย ผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 
ณ วันที่บริษัทจัดการไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยเปนผูมีสิทธิในเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับ
ชําระหนี้  
 
5.1.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการจะไมนําทรัพยสินดังกลาวและเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับ
ชําระหน้ี มารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีในโอกาสแรกท่ี
สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ เวนแตกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ตกลงรับชําระหนี้ดวยทรัพยสินดังกลาวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
นั้นได และในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากเงินสํารอง รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการ
บริหารทรัพยสินนั้น  
 
5.1.3 เม่ือมีเงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นในแตละคร้ัง บริษัทจัดการจะเฉล่ียเงินไดสุทธิจาก
ทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระหนี้คืนใหแกผูถือหนวยลงทุนที่มีสิทธิในเงินไดสุทธินั้นภายใน 45 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันที่มีเงินได
สุทธิ และจะแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเฉล่ียเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจาก
วันที่บริษัทจัดการไดเฉล่ียเงินคืน เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผอนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเปนอยางอื่น  
 
5.1.4 เม่ือมีการบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองเปนศูนยแลว ตอมาปรากฎวากองทุนรวมไดรับชําระหน้ีตามตราสาร
แหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาวเปนเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในขอ 5.1.3 โดยอนุโลม  
 
5.2 กรณีที่บริษัทจัดการไมไดบันทึกมูลคาตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองของกองทุนรวมเปนศูนย  
5.2.1 กอนการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นที่มิใชหลักประกันในแตละครั้ง บริษัทจัดการจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวย
ลงทุนโดยมติเสียงขางมากซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือ
ไดรับความเห็นชอบจากผูดูแลผลประโยชน โดยผูดูแลผลประโยชนไดตรวจสอบและแสดงความเห็นพรอมเหตุผลวาในขณะนั้นการ
รับชําระหน้ีดวยทรัพยสินดังกลาวเปนประโยชนตอผูถือหนวยลงทุนมากกวาการถือหรือมีไวซึ่งตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองนั้น  
 
ในการขอความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนหรือผูดูแลผลประโยชนตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกับ
ทรัพยสินที่กองทุนรวมจะไดจากการรับชําระหนี้ มูลคาของทรัพยสิน ประมาณการคาใชจาย พรอมเหตุผลและความจําเปนในการรับ
ชําระหนี้  
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5.2.2 เม่ือไดรับทรัพยสินมาจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการจะนําทรัพยสินดังกลาวมารวมคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
รวมโดยจะกําหนดราคาทรัพยสินนั้นเพื่อใชในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สามาคม
บริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกับทรัพยสินดังกลาวดังนี้  
(1) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการอาจมีไวซึ่งทรัพยสินดังกลาวตอไปเพื่อเปน
ทรัพยสินของกองทุนรวมก็ได  
(2) กรณีเปนทรัพยสินประเภทที่กองทุนรวมไมสามารถลงทุนในหรือมีไวได บริษัทจัดการจะจําหนายทรัพยสินดังกลาวในโอกาสแรก
ที่สามารถกระทําไดโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ และในระหวางที่บริษัทจัดการยังไมสามารถจําหนาย
ทรัพยสินดังกลาว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินดังกลาว  
ในกรณีที่มีคาใชจายในการบริหารทรัพยสิน บริษัทจัดการจะจายจากทรัพยสินของกองทุนรวม 
 
5.3 ในกรณีที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชําระหน้ีได บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณวาผูออกตราสารแหงหนี้หรือ
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกรองจะไมสามารถชาํระหนี้ได เปนผูมีสิทธิจากทรัพยสินอื่นที่ไดจากการชําระหนี้ก็ได ทั้งนี้ ในการดําเนินการ
ดังกลาว บริษัทจัดการจะไมนําตราสารแหงหนี้หรือสิทธิเรียกรองดังกลาว มารวมในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม :  
ในการเฉล่ียเงินคืนแตละคร้ังตามขอ 5.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงใหเห็นวา เงินไดสุทธิจากทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้ไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉลี่ยเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาวไปรวมจายในโอกาส
แรกที่การเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนจะคุมกับภาระคาใชจายก็ได  ทั้งนี้ หากไดมีการจําหนายทรัพยสินที่ไดจากการรับชําระ
หนี้จนครบถวนแลว และปรากฏวาเงินไดสุทธินั้นไมคุมกับภาระคาใชจายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุทธิดังกลาว
มารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมก็ได 
 
6. ช่ือ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท เงื่อนไขการเปลี่ยนผูดูแลผลประโยชน และสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม :  
6.1. ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูดูแลผลประโยชน :  
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท : 0-2544-3935  โทรสาร : 0-2937-7783-4 
 
6.2. เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน :  
บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนเม่ือเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังตอไปนี้ ทั้งนี้ โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
1. เม่ือบริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหนึ่งมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญา แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนโดยบอก
กลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 90 วัน 
 
2. ในกรณีที่บริษัทจัดการ หรือผูดูแลผลประโยชนฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว ผูดูแล
ผลประโยชน หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหอีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษรไมนอยกวา 30 วัน  
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3. ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแกไขเปล่ียนแปลงกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใดอันมีผลใหบริษัทจัดการและ
ผูดูแลผลประโยชนไมสามารถตกลงท่ีจะแกไขเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับประกาศคําส่ังระเบียบและขอบังคับดังกลาว ทั้งนี้
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลเปนการเพิ่มภาระหนาที่แกผูดูแลผลประโยชน และผูดูแลผลประโยชนไมประสงคจะรับ
หนาที่ดังกลาวตอไป  ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจัดต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหบริษัทจัดการทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน  
 

4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนมีมติโดยเสียงขางมากซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนเรียกรองใหมีการเปล่ียนแปลงผูดูแลผลประโยชน  
 

5 ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนขาดคุณสมบัติขอหนึ่งขอใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบัติของผูดูแลผลประโยชนของกองทุน
รวม บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผูดูแลผลประโยชนจัดการแกไขใหถูกตองภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการจะแจงการ แกไขดังกลาวให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่แกไขเสร็จส้ิน  
 

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดังกลาว  บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาต
เปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนตอสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันถัดจากวันที่ครบกําหนดเวลาใหแกไข 
และเม่ือไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการจะแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนรายใหมแทนโดยพลัน 
ทั้งนี้เวนแตสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะส่ังการเปนอยางอื่น  
 

ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนนําขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับการจัดการกองทุน หรือขอมูลอื่นที่เก่ียวของไปเปดเผย หรือใชในทางที่กอหรือ
อาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอกองทุน หรือกอใหเกิดประโยชนแกผูดูแลผลประโยชนเอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญา
แตงต้ังผูดูแลผลประโยชนได โดยบอกกลาวใหผูดูแลผลประโยชนทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 15 วัน  
 

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

6.3. สถานที่เก็บรักษาทรัพยสินกองทุนรวม :  
ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท : 0-2544-3935  โทรสาร : 0-2937-7783-4 
 
7. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูสอบบัญชี :  
ชื่อ : นาย วิรัช อภิเมธีธํารง  หรือนาย ชัยกรณ อุนปติพงษา 
ที่อยู  : สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส  
518/3 อาคารภาณุนี ชั้น 7 ถนนเพลินจิต  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
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หรือบุคคลอื่นที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจังใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
8. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของนายทะเบียนหนวยลงทุน:  
ชื่อ : บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 1 อาคารเอ็มไพรทาวเวอร ชั้น 32 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 0-2-686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
หรือบุคคลอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบริการเปนนายทะเบียนหลักทรัพยจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
9. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของผูจัดจําหนาย :  ไมมี  
 

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

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

ชื่อ : ธนาคารซิต้ีแบงก เอ็น.เอ. 
ที่อยู : เลขท่ี 399 อาคารอินเตอรเชนจ 21 ถนนสุขุมวิท (ส่ีแยกอโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท 02 788 2000 
 
ชื่อ : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายยอย 
ที่อยู : สาขาสํานักธุรกิจรัชดาภิเษก, เลขท่ี 123 ชั้น 1 อาคารไทยประกันชีวิต 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 
โทรศัพท 02 697 5454 , 02 697 5300 , 02 697 5454 
 
ชื่อ : ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 02 359 0000 
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ชื่อ : ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 90 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 02 724 4000 
 
ชื่อ : ธนาคารออมสิน 
ที่อยู : เลขท่ี 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 
โทรศัพท 1115 หรือ 02 299 8000 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยกรุงศรี จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ช้ัน 3 ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2659-7000 โทรสาร 0-2658-5699 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 87/2 อาคารซีอารซี ชั้น 8,12 ออลซีซั่นเพลส 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 672 5999, 02 672 5959 โทรสาร 02 672 5888 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยคันทร่ี กรุป จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ชั้น 2,3 และ9 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 205 7000 โทรสาร 02 205 7171 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยเคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท 02 658 8888 โทรสาร 02 658 8000 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยเคที ซีมิโก จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 287 อาคารลิเบอรต้ีสแควร ชั้น 8, 15-17, 19, 21 
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 02 695 5000 โทรสาร 02 695 5173 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยเคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 87/2 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นสเพลส 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 648 1111 , 02 648 1777 โทรสาร 02 648 1000 
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น 1,2 และ 
อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 841 9000 , 02 627 3100 โทรสาร 02 841 9090 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 9, 14-15 ถนนพระราม 1 
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 657 7000 , 02 657 7171 โทรสาร 02 657 7777 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยทรีนีต้ี จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 179 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ชั้น 25-26,29 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 02 801 9100, 02 343-9500 ,02 285 5115 โทรสาร 02 801 9399 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยทิสโก จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น4 ถนนสาทรเหนือ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท: 02 633 6555 , 02 633 6999โทรสาร 02 633 6660 อีเมล: tiscosec@tisco.co.th 
 

ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 19 อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 3 ชั้น 20 - 21 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท 02 949 1000 
 

ชื่อ : ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ 19 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 217 8900 , 02 217 8888 โทรสาร 02 217 8643 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยโนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 
โทรศัพท 02 638 5000 , 02 287 6000 โทรสาร 02 287 6001 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 
โทรศัพท 02 231 3777, 02 618 1000 , 02 618 1018 - 24 
โทรสาร 02 618 1001, 02 231 3951 
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยฟนันซา จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 48/21, 48/24 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 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 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17, 18 , 25 
ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพท 02 658 9000, 02 658 9236-7, 02 658-9500 โทรสาร 02 658-9110 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 849 อาคารวรวัฒน ชั้น 11 หอง 1102, ชั้น 14 หอง 1404 และช้ัน 15 
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 02 635 1700 , 02 268 0999 โทรสาร 02 635 1615 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยภัทร จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร1 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02 305 9559, 02 305 9000 โทรสาร 0 2305 9558 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยเมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 999/9 ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 20 – 21, 25 
ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 02 658 6300 โทรสาร 02 658 6301 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนเมอรชั่น พารทเนอร จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 942/81 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1 ชั้น 2 
ถนน พระราม4 สุริยวงศ บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 02 660 6677 ,02 660 6688โทรสาร 02-660-6678 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ชั้น 3 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 659 8333 
 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยอารเอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 98 อาคารสาทรสแควร ออฟฟศ ทาวเวอร ชั้น 10 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศัพท 02 862 9999 โทรสาร 02 108 0999 
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย เอเชีย เวลท จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิวร่ี ชั้น 7, 14, 17 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 02 680 5000 โทรสาร 02 680 5111 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยเอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร ชั้น 3/1 
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 02 680 1234 อีเมล : public_relations@asiaplus.co.th 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยเออีซี จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ชั้น 17 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 02 659 3456 โทรสาร 02 659 3457 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิวร่ี ทาวเวอร ชั้น 18 
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 02 658 5800 โทรสาร 02 658 5779 
 
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพยไอรา จํากัด (มหาชน) 
ที่อยู : เลขท่ี 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 
ถนนพญาไท แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท 02 684 8888 โทรสาร 02 160 5400 
 

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

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

ชื่อ : บริษัท ฮั่วเซงเฮง โกลด ฟวเจอรส จํากัด 
ที่อยู : เลขท่ี 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 โดยบริษัทจัดการจะแจงการแตงต้ังหรือ
ยกเลิกการแตงต้ังผูสนับสนุนใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง ในกรณีของการแตงต้ังผูสนับสนุนเพิ่มเติม ผูสนับสนุน
ดังกลาวอาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่เปนผูสนับสนุน
ของกองทุน โดยผูสนับสนุนที่ไดรับการแตงต้ังจะตองปฏิบัติงานไดภายใตระบบงานเดียวกันกับผูสนับสนุนที่ปฏิบัติหนาที่อยูกอน
แลว  
 
11. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี  
 
12. ช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทของที่ปรึกษากองทุน : ไมมี  
 
13. การเสนอขายหนวยลงทุนครั้งแรก :  
ชองทางการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก : 
- บริษัทจัดการ  
- ผูสนับสนุนการขายหร่ือรับซื้อคืน 
 
รายละเอียดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก : 
13.1 การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการส่ังซื้อหนวยลงทุน  
ผูสนใจลงทุนในหนวยลงทุนของ “กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF3)” สามารถติดตอขอรับหนังสือ
ชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน คูมือภาษีอากร ใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุน และใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และสามารถทําการส่ังซื้อหนวย
ลงทุนไดในวันและเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก ซึ่งจะไดระบุไวในหนังสือช้ีชวนเสนอขายหนวยลงทนุที่บริษัทจัดการโดยเร่ิม
ต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย ถึงเวลา 15.30 น. และต้ังแตเวลาเปดทําการของผูสนับสนุนอื่นที่ไมใช
ธนาคารกรุงไทย ถึงเวลา 14.00 น. (ถามี) 
  
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีกองทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  และ
เอกสารที่กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษทัจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซึ่งลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง  
 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และแบบคําขอ
เปล่ียนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะกําหนดตอไปซึ่งจะติดประกาศไวที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 
13.2 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุน 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองส่ังซื้อเปนจํานวนเงินไมนอยกวา 500 บาท ในการส่ังซื้อแตละคร้ัง ทั้งนี้ ตองไมเกิน 300,000 บาท ในราคา
จองซื้อหนวยละ 10 บาท โดยผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใน “ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน” และ “คําขอเปดบัญชี
กองทุน” (เฉพาะผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดที่จัดต้ังและจัดการโดยบริษัทจัดการเปนคร้ังแรก) ใหครบถวนถูกตองและชัดเจน 
พรอมชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการถึงเวลา 15.30 
น.  และท่ีผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย  ต้ังแตเวลาเปดทําการถึงเวลา 14.00 น. (ถามี) 
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13.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
13.3.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอง  
13.3.2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับของบริษัท 
(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ทั้งนี้ เอกสารตาง ๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 

13.4. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน 
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย โดยเร่ิมต้ังแตเวลาเปดทําการถึงเวลา 
15.30 น.  โดยชําระเปนเงินสด  เช็ค  ดราฟต หรือคําส่ังโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทย ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดใน
เขตหักบัญชีเดียวกันกับที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทยที่รับการส่ังซื้อภายในวันเดียวกับวันที่ส่ังซื้อเทานั้น  
 

หากชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่ตองสงเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผูส่ังซื้อหนวยลงทุน
ตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนนั้นกอนเวลาปดรับเช็คตางธนาคารเขาบัญชี (เวลาปด clearing) ทั้งนี้ สําหรับการซ้ือหนวยลงทุนผาน
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่ีอยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด เช็ค หรือดราฟตของธนาคารกรุงไทยของ
สาขาน้ันเทานั้น  โดยเช็คหรือดราฟตดังกลาวจะตองลงวันที่ที่ส่ังซื้อและขีดครอมเฉพาะส่ังจายในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุน
กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF3)” 
 

ในกรณีที่ส่ังซ้ือผานผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย หากสั่งซื้อเปนเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได
ทันที ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนสามารถสั่งซื้อไดต้ังแตเวลาเปดทําการของผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย ถึงเวลา 14.00 น. (ถามี)   
แตหากผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่ตองสงเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทาํการถัดไป ผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.  
 

ในการชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนอื่นภายใตการจัดการของบริษัท
จัดการ เพื่อซื้อหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองชําระดวยเงินจนเต็มคาจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไมได และ
ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ไดทําการส่ังซ้ือหนวยลงทุนและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว จะเพิกถอนการส่ังซื้อหนวย
ลงทุนและขอคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ 
 

หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน ไดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุน จะสงมอบสําเนาคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะ
สมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน ไดเรียกเก็บเงินตามคําส่ังหักบัญชีธนาคาร เช็คหรือดราฟต และไดรับเงินคาซ้ือหนวย
ลงทุนเต็มตามจํานวนแลว 
 

ในกรณีที่การชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเช็คหรือดราฟต ถูกปฏิเสธการจายเงินจากธนาคารของผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน บริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะระงับการขายหนวยลงทุนใหกับผูส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้น และจะดําเนินการสงเช็คหรือดราฟตนั้นคืนใหกับผู
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
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13.5. การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามที่ส่ังซื้อและไดชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ยกเวน
ในกรณีที่การส่ังซื้อหนวยลงทุนนั้นมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อ โดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ตามวันที่ไดรับคําส่ังซื้อ
หนวยลงทุนและไดชําระคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขายคร้ัง
แรกกอนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดการเสนอขายกอนครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว  
โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการปดประกาศแจงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนทราบที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุน   
 

 ในกรณีที่มีการส่ังซื้อหนวยลงทุนพรอมกันและมีหนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรตามสัดสวน
จํานวนหนวยลงทุนที่สามารถจัดสรรไดใหแกผูส่ังซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวย ลงทุนแตบางสวน
หรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา 

   
 ทั้งนี้ สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้น หลังจากท่ีนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวย

ลงทุนในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น โดยนายทะเบียนจะออกและจัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน พรอมใบ
ยืนยัน/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี (ถามี) ใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนโดยทางไปรษณีย ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอ
ขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
 
13.6. การคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุน  
ในกรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนมีผลใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จดทะเบียนไวตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ 13.5 และบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุนแตบางสวนหรือไมจัดสรรทั้งหมด บริษัทจัดการจะคืนเงิน
คาซ้ือหนวยลงทุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแตบางสวนหรือทั้งหมดโดยไมมีดอกเบี้ย เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซ้ือหนวย
ลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุน ตามท่ีระบุในคําขอเปด
บัญชีกองทุน ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
 
13.7 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการยุติโครงการเนื่องจากหลังส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรกแลวปรากฏวาโครงการไมสามารถ
ขายหนวยลงทุนใหแกผูลงทุนไดถึง 35 ราย  บริษัทจัดการจะคืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนทั้งหมดพรอมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวง
ดังกลาว (ถามี) เปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนทางไปรษณียลงทะเบียนหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของ
ธนาคารกรุงไทยใหแกผูส่ังซ้ือหนวยลงทุน ตามท่ีระบุในคําขอเปดบัญชีกองทุน ภายใน 1 เดือนนับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอ
ขายหนวยลงทุนคร้ังแรกตามสัดสวนของเงินคาส่ังซ้ือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการไมสามารถคืนเงินและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในชวง
ดังกลาว (ถามี) อันเนื่องจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ  บริษัทจัดการจะชําระดอกเบ้ียในอัตราไมตํ่ากวารอยละเจ็ดคร่ึงตอป
นับแตวันที่ครบกําหนดเวลาน้ันจนถึงวันที่บริษัทจัดการชําระเงินคาจองซื้อจนครบถวน 
 
ในกรณีที่มีการจัดสรรหนวยลงทุนใหแกบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมด  จะทําใหบริษัทจัดการไมสามารถจัดต้ังกองทุนได 
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14. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  
ชองทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 
- บริษัทจัดการ 
- ATM 
- หักบัญชี 
- ผูสนับสนุนการขายหร่ือรับซื้อคืน 
- Tele-bank 
 
รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก : 
บริษัทจัดการจะเสนอขายหนวยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก ทุกวันทําการ ต้ังแตเวลาเปดทําการของบริษัทจัดการ หรือ
ธนาคารกรุงไทย  และผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย จนถึงเวลา 15.30 น.      
 
14.1. การขอรับหนังสือชี้ชวนและเอกสารการส่ังซื้อ  
ผูสนใจลงทุนสามารถขอรับหนงัสือชี้ชวน คูมือภาษีอากร และเอกสารการส่ังซื้อไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนทุกวันในระหวาง
เวลาทําการ  
 
14.2. วิธีการเปดบัญชีกองทุน 
ในกรณีที่ไมเคยมีบัญชีกองทุน ผูสนใจลงทุนตองเปดบัญชีดังกลาวกอน โดยกรอกรายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชี และเอกสารที่
กําหนดอยางถูกตองและตามความเปนจริง พรอมแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทจัดการกําหนดในการเปดบัญชีซึ่งลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง  
 
ผูส่ังซ้ือหรือผูถือหนวยลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และแบบคําขอ
เปล่ียนแปลงขอมูล รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนกําหนด  ซึ่งจะติดประกาศไวบริษัทจัดการเพื่อแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการกําหนดและแกไขเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการเปดบัญชีโดยถือวาไดรับมติจากผู
ถือหนวยลงทุนแลว 
14.3 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุน 
14.3.1. วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผาน บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย และผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย (ถามี) 

 ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย และผูสนับสนุนอื่น โดยกรอกใบ
คําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหครบถวน พรอมทั้งจะตองส่ังซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนเงินไมตํ่ากวา 500 บาท  

 ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตองสงใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย หรือผูสนับสนุนอื่น พรอม
ทั้งชําระคาส่ังซื้อหนวยลงทุนเต็มจํานวน 

 
14.3.2. วิธีการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดโดยวิธีการดังตอไปนี้    เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อ-ขาย
คืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทยแลว สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัว โดย
ปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการที่กําหนดในหนาจอของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  หรือตามที่ระบุอยูในเอกสารวิธีการใช
บริการซื้อขายหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)  จนครบขั้นตอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะถือวา
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การส่ังซ้ือหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยในวันทําการใดเปนรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวันทําการน้ัน และการ
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนต้ังแตเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของวันทําการใดหรือในเวลาใด ๆ ของวันหยุดทําการ บริษัท
จัดการถือวาเปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลาที่บันทึกของเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) ของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก  
 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ดังกลาวได หากผูส่ังซื้อและ
เคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ไดยืนยันการทํารายการแลว ไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
 
ทั้งนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีส่ังใหหักเงินเพื่อซ้ือหนวยลงทุนใหเพียงพอ
สําหรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมที่เก่ียวกับของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละคร้ัง มิฉะนั้นบริษัทจัดการจะไมทํา
รายการซื้อหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนในครั้งนั้น  
 
บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุน เม่ือนายทะเบียนไดทําการจัดสรรหนวยลงทุนให
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นาย
ทะเบียนไดบันทึกขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
 
บริษทัจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราวหรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผู
ลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุน  
 
14.3.3. ส่ังซ้ือผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ผูถือหนวยลงทุนสามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนไดโดยวิธีการดังตอไปนี้  เม่ือผูถือหนวยลงทุนไดรับการตอบรับการขอใชบริการซื้อขายคืน
หนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจากธนาคารกรุงไทยแลว สามารถส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยรหัสประจําตัวเพื่อใชบริการ
ธนาคารทางโทรศัพทได โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทํารายการที่ไดรับฟงจากระบบซื้อหนวยลงทุนทางโทรศัพท หรือตามที่ระบุอยูใน
เอกสารวิธีการใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทจนครบขั้นตอนการส่ังซื้อหนวยลงทุน โดยบริษัทจัดการ
จะถือวาการส่ังซ้ือหนวยลงทุนกอนเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยของวันทําการใด เปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนในวัน
ทาํการนั้น และการส่ังซื้อหนวยลงทุนต้ังแตเวลาปดทําการของธนาคารกรุงไทยเปนตนไปของวันทําการใดหรือในเวลาใด ๆ ของ
วันหยุดทําการ บริษัทจัดการจะถือวาเปนการทํารายการส่ังซื้อหนวยลงทุนของวันทําการถัดไป ทั้งนี้ ใหใชเวลาที่บันทึกของระบบ
โทรศัพทของธนาคารกรุงไทยที่บันทึกรายการเปนหลัก  
 
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนไมสามารถยกเลิกรายการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพทดังกลาวไดหากผูส่ังซื้อและระบบ
บริการธนาคารทางโทรศัพทไดยืนยันการทํารายการแลวไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน  
 
ทั้งนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองจัดเตรียมเงินในบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยท่ีส่ังใหหักเงินเพื่อซ้ือหนวยลงทุนใหเพียงพอ
สําหรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุน และคาธรรมเนียมเกี่ยวของกับการซ้ือหนวยลงทุนในแตละคร้ัง มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะไมทํารายการ
ซื้อหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุนในคร้ังนั้น  
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บริษัทจัดการจะถือใบยืนยันการจัดสรรหนวยลงทุนที่สงใหผูส่ังซื้อหนวยลงทุนเม่ือนายทะเบียนไดทํารายการจัดสรรหนวยลงทุนให
เรียบรอยแลวเปนหลักฐานในการทํารายการที่สมบูรณที่ใชอางอิงได และสิทธิของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นาย
ทะเบียนไดบันทึกขอมูลการขายและจัดสรรหนวยลงทุนใหแลวเทานั้น  
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวช่ัวคราว หรือตลอดไปตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะแจงใหผู
ลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วันทําการกอนที่จะยกเลิกการใหบริการดังกลาวขางตน โดยจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุน   
 
14.3.4 วิธีการส่ังซ้ือหนวยลงทุนดวยการหักเงินฝากโดยอัตโนมัติ  
ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนสามารถขอใชบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนดวยวิธีหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นบริษัทจัดการจะแจงใหทราบใน
อนาคต 
 
โดยผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนหรือผูถือหนวยลงทุนจะตองดําเนินการดังนี้  
1. กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ตามความเปนจริงใหครบถวน
และถูกตองและย่ืนใหบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน  
 
2. ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในงวดใดมีไมเพียงพอที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น (ถา
มี) ระบบจะไมหักเงินฝากยอนหลังสําหรับงวดที่บัญชีเงินฝากมีเงินไมเพียงพอที่หักชําระคาซ้ือหนวยลงทุนซึ่งรวมคาธรรมเนียมที่
เก่ียวของกับการซ้ือหนวยลงทุนนั้น 
 
3. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการแกไขการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อซ้ือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองยกเลิกการใช
บริการเดิม กรอก “หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากเพื่อซ้ือหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ฉบับใหมย่ืนใหแก
บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน  
 
4. ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนตองการยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากเพ่ือซ้ือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนจะตองกรอก “ใบคําขอยกเลิก
หนังสือยินยอมใหบัญชีเงินฝากเพ่ือซื้อหนวยลงทุนและใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนลวงหนา” ย่ืนใหแกบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน  
 

14.3.5. Internet  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต  โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนากอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ   พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัท
จัดการและผูสนับสนุน 
 

14.3.6 การส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ     
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวย
ลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใชบริการส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ที่บริษัทจัดการได ภายใต
รายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการ ซื้อขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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14.3.7. ไปรษณีย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด  
 

14.4. เอกสารหลักฐานในการขอเปดบัญชี  
14.4.1. กรณีบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสําเนา
หนังสือเดินทางซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอง  
14.4.2. กรณีนิติบุคคล  
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย  
(2) สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ  
(3) ตัวอยางลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขการลงนาม  
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ทั้งนี้ เอกสารตาง ๆ ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
 

14.5. การรับชําระ และการเก็บรักษาเงินคาซ้ือหนวยลงทุน 
14.5.1. บริษัทจัดการและผูสนับสนุน 
ผูส่ังซื้ออาจชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือคําส่ังหักบัญชีธนาคาร  หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับ โดยกรณีชําระเปนเช็ค 
ดราฟต  ผูส่ังซื้อตองขีดครอมเฉพาะส่ังจาย “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้ภาครัฐเพ่ือการเล้ียง

ชีพ (RMF3)” ที่บริษัทจัดการ  ธนาคารกรุงไทย หรือ  “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุน 

กรุงไทย”  ที่บริษัทจัดการ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย   ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารนครหลวง
ไทย  ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย  โดยบัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือ
บัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซ้ือหนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีดังกลาว และหากมี
ดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชนใดๆ  เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือ
ผลประโยชนใดๆ  เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน   
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเพิ่มบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการ โดย
บริษัทจัดการจะติดประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการ 
 
หลังจากที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนไดรับคําส่ังซ้ือหนวยลงทุน พรอมทั้งเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจากผูส่ังซื้อหนวยลงทุนแลว บริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนจะสงมอบสําเนาคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน โดยคําส่ังซื้อหนวยลงทุนจะ
สมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุน ไดรับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนเต็มตามจํานวนแลว ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะไมสามารถ
ยกเลิกคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษ  
 
ในกรณีที่ส่ังซื้อผานธนาคารกรุงไทยเปนเงินสด เช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดทันที่ ผูส่ังซ้ือสามารถส่ังซื้อได
ภายในเวลาทําการของธนาคารกรุงไทย หากผูจองซื้อชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่ตองสงเรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทํา
การถัดไป ผูส่ังซ้ือตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนนั้นกอนเวลาปดรับเช็คตางธนาคารเขาบัญชี (เวลาปด clearing)  
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ทั้งนี้ สําหรับการซ้ือหนวยลงทุนผานธนาคารกรุงไทยสาขาท่ีอยูนอกเขตหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ผูส่ังซื้อตองชําระเปนเงินสด หรือ
ชําระเปนเช็ค ดราฟต ของธนาคารกรุงไทยสาขานั้นเทานั้น  
 

ในกรณีที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนผานผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย หากผูส่ังซื้อชําระเปนเงินสด หรือวิธีอื่นใดท่ีสามารถเรียกเก็บ
เงินไดทันที ผูส่ังซ้ือสามารถชําระคาซ้ือหนวยลงทุนภายในเวลา 15.30 น. แตหากผูส่ังซื้อชําระเปนเช็ค ดราฟต หรือวิธีอื่นใดที่ตองสง
เรียกเก็บเงินและทราบผลในวันทําการถัดไป ผูส่ังซื้อตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนภายในเวลา 12.00 น.  
 

14.5.2. เคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีที่ส่ังซื้อหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย บริษัทจัดการจะหักเงินคาซ้ือหนวยลงทุนจาก
บัญชีเงินฝากตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไวเม่ือขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อหนวยลงทุนนี้เก็บรักษา
ไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF3)” โดยบัญชีจอง
ซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับหรือผลประโยชน
ใดๆ  เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุนทราบลวงหนากอนการ
เสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวย 
ลงทุนในหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
 

14.5.3. บริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
ในกรณีที่ส่ังซ้ือหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทยบริษัทจัดการจะหักเงินคา
ซื้อหนวยลงทุนจากบัญชีเงินฝากตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไวเม่ือขอใชบริการ โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อ
หนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซื้อหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเล้ียงชีพ 
(RMF2)” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ย
รับหรือผลประโยชนใดๆ  เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุน
ทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงชื่อธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนใน
หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
 

14.5.4. Internet  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการส่ังซื้อหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต  โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือหนวยลงทุน
ทราบลวงหนากอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ   พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่
บริษัทจัดการและผูสนับสนุน 
 

14.5.5. หักบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติ  
บริษัทจะหักเงินโดยอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือประเภทกระแสรายวันที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นซ่ึงบริษัทจัดการจะแจงใหทราบในอนาคต ตามที่ผูถือหนวยลงทุนแจงไว โดยบริษัทจัดการจะนําเงินที่ไดรับจากการส่ังซื้อ
หนวยลงทุนนี้เก็บรักษาไวในบัญชีเงินฝากในนาม “บัญชีจองซ้ือหนวยลงทุนกองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพื่อการเล้ียงชีพ 
(RMF3)” โดยบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนดังกลาว เปนบัญชีประเภทกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีประเภทออมทรัพย ซึ่งหากมีดอกเบี้ย
รับหรือผลประโยชนใดๆ  เกิดขึ้น บริษัทจัดการจะดําเนินการใหเปนผลประโยชนของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงใหผูลงทุน
ทราบลวงหนากอนการเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก โดยบริษัทจัดการจะแจงช่ือธนาคารและเลขท่ีบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนใน
หนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูลสําคัญ 
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14.5.6. ไปรษณีย  
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีการบริการส่ังซื้อหนวยลงทุนทางไปรษณียได โดยเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กําหนด  
 

14.6 การจัดสรรหนวยลงทุน  
บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ไดรับชําระหารดวยราคาเสนอขายหนวย ลงทุน ณ ส้ิน
วันที่จํานวนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนจํานวนน้ันปรากฏในบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของกองทุน โดยจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับจัดสรร
จะคํานวณตามหลักสากลเปนตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหนงแตใชทศนิยม 4 ตําแหนงโดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
 

ในกรณีที่จํานวนเงินที่ระบุในใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนไมตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการไดรับชําระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวย
ลงทุนใหตามจํานวนเงินที่ไดรับชําระเปนเกณฑ  
 

ในกรณีที่การส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นมีผลทําใหจํานวนหนวยลงทุนของกองทุนเกินจํานวนหนวยลงทุนที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนโดยใชหลักการ “ส่ังซื้อกอนไดกอน” ในกรณีที่ส่ังซื้อพรอมกันและมีหนวย
ลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูส่ังซื้อที่ส่ังซื้อพรอมกันนั้นตามสัดสวน
จํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อแตละรายส่ังซื้อเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุน
แตบางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็นวาการจัดสรรหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน 
หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรรหนวยลงทุนแต
บางสวนหรือทั้งหมดก็ได โดยไมจําเปนตองแจงใหผูส่ังซื้อทราบลวงหนา  
 

14.7  การคืนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุน  
ในกรณีที่ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนและจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซื้อรวมกันเกินจํานวนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการจดทะเบียนกับสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว บริษัทจัดการจะจัดสรรหนวยลงทุนตามหลักการส่ังซื้อกอนไดกอน และหากมีการส่ังซื้อพรอมกัน และมี
หนวยลงทุนไมเพียงพอตอการจัดสรร บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรหนวยลงทุนที่เหลืออยูใหผูส่ังซ้ือที่ส่ังซ้ือพรอมกันนั้นตาม
สัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซ้ือแตละรายส่ังซ้ือเขามา (Pro Rata) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไมจัดสรร
หนวยลงทุนแตบางสวนหรือทั้งหมดก็ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และบริษัทจัดการจะคืนเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนที่ไมไดรับ
การจัดสรรพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ใหผูส่ังซ้ือตามวิธีการรับเงินคาขายคืนหนวยลงทุนที่ผูส่ังซ้ือระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน
ภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันที่ส่ังซื้อหนวยลงทุน  
 

14.8 เงื่อนไขการขายหนวยลงทุน  
ในการชําระคาซ้ือหนวยลงทุน หากมิใชกรณีที่ผูส่ังซื้อหนวยลงทุนขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปดอื่นที่จัดต้ังโดยบริษัทจัดการเพื่อ
ส่ังซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ ผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนจะตองชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยเงินจนเต็มมูลคา จะหักกลบลบหน้ีกับบริษัท
จดัการไมได  
 

การส่ังซื้อหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับเงินคาส่ังซื้อหนวยลงทุนครบถวนและไดทํารายการขายหนวย ลงทุนแลว 
เพื่อใหบริษัทจัดการจัดสรรหนวยลงทุน และผูส่ังซื้อจะไมสามารถยกเลิกคําส่ังซื้อหนวยลงทุนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัท
จัดการเปนกรณีพิเศษ  
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อยางไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่ังซื้อตามคําส่ังซื้อหนวยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการไดพิจารณาแลวเห็น
วาการส่ังซื้อในกรณีดังกลาวมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุน หรือตอผูถือหนวยลงทุน หรือตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายของบริษัทจัดการ  
 
สิทธิของผูถือหนวยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหนวยลงทุนไดบันทึกขอมูลการส่ังซื้อหนวยลงทุนของผูส่ังซื้อหนวยลงทุนใน
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนแลวเทานั้น  
 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะกําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสั่งซื้อหนวยลงทุน โดยถือวาไดรับมติจากผูถือ
หนวยลงทุนแลว  
 
การลงทุนในกองทุนใหไดรับสิทธิประโยชนดานภาษี ผูจองซ้ือมีหนาที่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎหมายภาษีอากร  
 
15. การออกและสงมอบเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  
15.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน :  
หนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน  
 

15.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุนและระยะเวลาการสงมอบ :  
1. เม่ือบริษัทจัดการไดรับใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนของกองทุนพรอมเอกสารหลักฐานประกอบตามท่ี
กําหนดแลว บริษัทจัดการจะสงมอบสําเนาใบคําขอเปดบัญชีกองทุน และ/หรือสําเนาใบคําส่ังซื้อหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อหนวย
ลงทุนไวเปนหลักฐานในการเปดบัญชีและการซ้ือหนวยลงทุน  
2. บริษัทจัดการจะดําเนินการใหนายทะเบียนหนวยลงทุนบันทึกรายละเอยีดของผูเปดบัญชีในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตาม
รายละเอียดในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน  
 
3. นายทะเบียนจะจดแจงชื่อผูส่ังซื้อหนวยลงทุนในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตอเม่ือบริษัทจัดการไดรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุนแลว 
และผูส่ังซ้ือหนวยลงทุนนั้นไดรับการจัดสรรหนวยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบรอยแลว  
 
ในกรณีที่ผูส่ังซื้อต้ังแต 2 คนขึ้นไปแตไมเกิน 4 คนส่ังซื้อหนวยลงทุนรวมกัน บริษัทจัดการจะจดแจงชื่อบุคคลเหลานั้นเปนผูถือหนวย
ลงทุนรวมกันในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน และถือเอาช่ือแรกในใบคําขอเปดบัญชีกองทุนเปนผูใชสิทธิในฐานะผูถือหนวยลงทุนและ
เปนผูไดรับเงินที่ไดจากการขายคืนหนวยลงทุนอยางไรก็ดีหากผูส่ังซ้ือประสงคเปนอยางอื่น บริษัทจัดการอาจพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร 
 
4. บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนทุกคร้ังที่มีการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนใหผูถือหนวยลงทุน ในกรณีที่เปนการขายหนวยลงทุนในการเสนอขายคร้ังแรก บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการสง
มอบหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนใหแกผูส่ังซื้อภายใน 15 วันทําการ นับต้ังแตวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหนวยลงทุนคร้ังแรก 
และในกรณีที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรก  บริษัทจัดการโดยนายทะเบียนจะดําเนินการ
จัดสงหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันทําการขายหรือวันรับซื้อคืนหนวยลงทุน  
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5. บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเปนขอมูลที่ถูกตองที่สุด ดังนั้น หากปรากฏขอผิดพลาดใด ๆ ในหนังสือ
รับรองสิทธิในหนวยลงทุน หรือรายงานการถือหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนตองทําการทักทวงขอผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับ 
ต้ังแตวันที่ไดรับหนังสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน มิฉะนั้น บริษัทจัดการจะถือวาขอมูลดังกลาวถูกตอง  
 
16. การรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
16.1 ชองทางการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  :  
 - บริษัทจัดการ - ผูสนับสนุน 
 
16.2 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุน  :   
- รับซื้อคืนหนวยลงทุนแบบปกติ 
 
รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 
16.2.1 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนเม่ือผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนดวยตนเอง 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนดวยตนเองไดที่บริษัทจัดการ หรือธนาคารกรุงไทย  หรือผูสนับสนุนไดทุกวันทําการ หาก
วันดังกลาวตรงกับวันหยุดในเล่ือนเปนวันทําการถัดไป  โดยกรอกใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน ระบุรายละเอียดใหครบถวนและย่ืน
ตอบริษัทจัดการหรือธนาคารกรุงไทย  หรือที่ผูสนับสนุนอื่นที่ไมใชธนาคารกรุงไทย ต้ังแตเวลาเปดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.  ตาม
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืน  ซึ่งคํานวณตามหัวขอ “วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการ
ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวยลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุน
ไมถูกตอง”   ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ่มวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนไดโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว   
 
บริษัทถือวาคําส่ังขายคืนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําส่ังขายคืนสําหรับวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนคร้ังถัดไป  
ทั้งนี้ ผูสนับสนุนจะตองแจงใหบริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนเปนมูลคาต้ังแต 10 
ลานบาทขึ้นไป  
 

16.2.2 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัท
จัดการจะแจงใหทราบลวงหนากอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ   พรอมทั้งจะปด
ประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุน  
 
16.2.3 การรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย  
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของ
ธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนากอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการจัดการ พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน      
 

16.2.4 Internet 
บริษัทจัดการอาจเปดใหบริการการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการระบบอินเตอรเน็ต โดยบริษัทจัดการจะแจงใหทราบลวงหนา
กอนดําเนินการไมนอยกวา 15 วัน โดยไมถือเปนการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ พรอมทั้งจะปดประกาศไวที่บริษัทจัดการและ
ผูสนับสนุน      
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16.2.5 วิธีการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ     
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการรับซื้อคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เม่ือผูถือหนวย
ลงทุนมีบัญชีผูถือหนวยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใชบริการส่ังขายคืนหนวยลงทุนผานบริการทางโทรศัพทอัตโนมัติ (IVR)  
ของบริษัทจัดการ ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใชบริการซ้ือขายหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดย
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
16.2.6. เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหนวยลงทุน    
การส่ังขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนไดรับคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนจากผูถือหนวยลงทุนและ
ไดทํารายการรับซื้อคืนหนวยลงทุนแลว   
 

ผูส่ังขายคืนไมสามารถยกเลิกคําส่ังขายคืนได เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทจัดการเปนกรณีพิเศษหรือเปนกรณีที่บริษัทจัดการ
อยูในระหวางการดําเนินการตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน"   
 

อนึ่ง ในกรณีที่บัญชีกองทุนไมมีมูลคาคงเหลือในบัญชีและบัญชีนั้นไมมีการติดตอขอใชบริการเปนเวลานานติดตอกันเกิน  1 ป 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปดบัญชีดังกลาวโดยไมตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา     
 

16.2.7 การจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนหนวยลงทุน     
ยกเวนในกรณีตามขอ "การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน" หรือ "การไมขายหรือไมรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผู
ส่ังขายคืน โดยคํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน ณ ส้ินวันที่บริษัทจัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน     
 

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนเปนจํานวนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนเงินที่ส่ังขายคืนโดย คูณจํานวนหนวยลงทุนดวยราคา
รับซื้อคืนหนวยลงทุนที่คํานวณได ณ ส้ินวันทําการรับซื้อคืนนั้น    
 

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนเปนจํานวนเงิน บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืนดวย ราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ที่
คํานวณได ณ วันทําการรับซื้อคืนนั้น ทั้งนี้ จํานวนหนวยลงทุนที่คํานวณไดจะเปนตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนง
ที่ 5 ทิ้ง     
 

การขายคืนหนวยลงทุนจะสมบูรณตอเม่ือบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนไดตรวจสอบแลววาผูส่ังขายคืนมีจํานวนหนวย ลงทุนตาม
ทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืน    
 

ในกรณีที่จํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนเกินกวาจํานวนหนวยลงทุนทั้งหมดที่ผูถือหนวยลงทุนมีอยูตามทะเบียนผู
ถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะขายคืนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่ปรากฏอยูตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุน    
 

ในกรณีที่ผูส่ังขายคืนหนวยลงทุนส่ังขายคืนและการขายคืนดังกลาวเปนผลใหหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถือตามทะเบียนผูถือ
หนวยลงทุนมีมูลคาตํ่ากวามูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่เหลืออยู
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงมูลคาขั้นตํ่าของการดํารงหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะแจงใหผูสนับสนุน
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันเพื่อใหผูสนับสนุนติดประกาศใหผูลงทุนทราบ   
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บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินใหแกผูส่ังขายคืนตามการส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่สมบูรณ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขขางตนเทาที่บริษัท
จัดการสามารถรับซื้อคืนไดจากจํานวนเงินสดของกองทุน     
 

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซ้ือคืนในทะเบียนหนวยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้อคืนหนวยลงทุน
จํานวนน้ัน   
 

16.2.8  การชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุน    
บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูขายคืนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวันถัดจากวันทําการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุน ในการชําระเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะชําระเงินคารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุน
ตามวิธีการที่ผูถือหนวยลงทุนระบุไวในใบคําขอเปดบัญชีกองทุน   
 

16.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน  :  ทุกวันทําการ 
รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืนเพิ่มเติม : 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดทุกวันทําการ   ในกรณีวันดังกลาวตรงกับวันหยุด บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อ
คืนหนวยลงทุนในวันทําการถัดไป  โดยบริษัทจัดการจะเร่ิมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนภายใน 15 วันทําการนับต้ังแตวันปดเสนอขายหนวย
ลงทุนคร้ังแรก  ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทจัดการอาจเพิ่มวันทําการรับซ้ือคืนหนวยลงทุนได โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
 

16.4 ในการขายคืนหนวยลงทุน ผูถือหนวยลงทุนตองแจงลวงหนา  :  ไมตองแจง 
รายละเอียดการขายคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 
 

รายละเอียดการรับซื้อคืนหนวยลงทุนเพิ่มเติม : 
 

17. การสับเปล่ียนหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการจะเปดดําเนินการสับเปล่ียนหนวยลงทุนหลังจากไดดําเนินการจดทะเบียนกองทรัพยสินเปนกองทุนรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแลว เปนเวลา 6 เดือน กรณีที่ผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนจะตอง
ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ  เงื่อนไขและวิธีการตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  และหนวยงานที่เก่ียวของกําหนด ทั้งนี้
จะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหนังสือชี้ขวน   
 

การสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน คือ การขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมหน่ึง (“กองทุนตนทาง”)  เพื่อซื้อหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (“กองทุนปลายทาง”) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะ
ดําเนินการนําเงินคาขายคืนหนวยลงทุนตามราคารับซื้อคืน จากกองทุนตนทางซึ่งไดหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถา
มี) ไปชําระคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ตามราคาขาย และเงื่อนไขที่ระบุไวในโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไว
เปนหลักฐาน 
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นวาการสับเปล่ียนหนวยลงทุนมีผลกระทบตอการลงทุนของกองทุนรวม หรือกระทบตอ
ผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือ ตอชื่อเสียง หรือตอความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิที่จะปดรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนชั่วคราว ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือถาวร โดยบริษัทจะปดประกาศ ณ สํานักงานของบริษัท
จัดการ และ/หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) และแจงใหผูถือหนวยทราบโดยพลัน 
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ หากการสับเปล่ียนนั้นทําใหผูถือหนวยลงทุนไมไดรับหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางภายใน
วันทําการสุดทายของปนั้นๆ  เพื่อประโยชนในการแสดงรายงานในหนังสือรับรองการซื้อหนวยลงทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 
 
บริษัทจัดการจะเปดบริการการสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการที่บริษัทจัดการ
เปดใหบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหเทานั้น  
 
17.1 รูปแบบการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
1. การสับเปล่ียนหนวยลงทุนระหวางกองทุนรวมภายใตการจัดการของบริษัทจัดการ 
วิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
1.1 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) 
บริษัทจัดการจะดําเนินการสับเปล่ียนการถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้  
1) ผูถือหนวยลงทุนสามารถติดตอขอรับใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหนวย
ลงทุน (ถามี) ภายในวันและเวลาที่ระบุในขอ 17.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
 
2) ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจะตองกรอกรายละเอียดในใบคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหครบถวนชัดเจน 
โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง และช่ือกองทุนปลายทางท่ีตองการสับเปล่ียนหนวยลงทุน รวมทั้งจํานวนเงิน หรือจํานวนหนวยลงทุนที่จะ
ออกจากกองทุนตนทาง และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัทจัดการกําหนด และยื่นคําส่ังตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) จะสงมอบหลักฐานการ
สับเปล่ียนใหแกผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 
3) ในการสับเปล่ียนหนวยลงทุนกองทุนนี้ผูถือหนวยลงทุนจะตองส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนคร้ังละไมตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุนขั้นตํ่า
ของการส่ังขายคืนที่กําหนดไวในโครงการจัดการ 
 
4) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่
ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 
 
5) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนออกจากกองทุนน้ี หากจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการขายคืนหนวย
ลงทุนมีไมเพียงพอที่จะนําไปซื้อหนวยลงทุนของกองทุนอื่น ตามมูลคาขั้นตํ่าที่ระบุไวในโครงการของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาว 
 
6) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนเขาจากกองทุนอื่นมายังกองทุนนี้  และจํานวนเงินที่ไดไมเพียงพอที่จะ
นําไปซื้อหนวยลงทุน บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไมนําเงินดังกลาวมาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนนี้ตามที่ระบุไวในคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุน   
 



 

    กองทุนเปดกรุงไทยตราสารหน้ีภาครัฐเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF3)  
 

35

7) ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนไดย่ืนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตอบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) และบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ยังไมสามารถสับเปล่ียนหนวยลงทุนของผูถือหนวย
ลงทุนได เนื่องจากอยูในระหวางการดําเนินการของบริษัทจัดการตามขอ 19 “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ
หรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน” และขอ 20. “การขายหรือหยุดรับซื้อคืนหนวยลงทุน” บริษัทจัดการจะถือวาคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทนุดังกลาวเปนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของวันแรกที่จะเปดทําการสับเปล่ียนคร้ังตอไป 
 

8) เม่ือผูถือหนวยลงทุนที่ส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนแลวจะเพิกถอนรายการสับเปล่ียนไมได หากรายการดังกลาวน้ัน บริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน (ถามี) ไดทํารายการจนเสร็จส้ินสมบรูณแลว ไมวากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 
 

ทั้งนี้ เงื่อนไขการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวขางตน อาจมีการเปล่ียนแปลงภายใตวิธีการที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยไมตอง
แจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา  
 

1.2 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานระบบอินเตอรเน็ต 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) เม่ือผูถือหนวยลงทุนมีบัญชีผูถือหนวย
ลงทุนและสมัครใชบริการซื้อขายหนวยลงทุนผานระบบอินเทอรเน็ตของบริษัทจัดการเรียบรอยแลว โดยผูถือหนวยลงทุนสามารถสง
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) ที่เว็ปไซตของบริษัทจัดการได ภายใตรายละเอียดหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และข้ันตอนวิธีการขอใชบริการสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 

1.3 การสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกสอื่น 
บริษัทจัดการอาจจัดใหมีวิธีการสับเปล่ียนหนวยลงทุนผานบริการอินเทอรเน็ต (Internet) หรือผานเคร่ืองฝากถอนเงินอัตโนมัติ 
(ATM) หรือผานบริการธนาคารทางโทรศัพท (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผานส่ืออิเล็คทรอนิกสอื่นใดในทํานอง
เดียวกัน เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหนวยลงทุนในอนาคต โดยไมถือวาเปนการแกไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
จะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนาโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน (ถามี) 
 

2. การสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการอื่น มายังกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพของบริษัทจัดการ   
ผูถือหนวยลงทุนที่มีความประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนอื่นมายังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของบริษัทจัดการ 
สามารถทําไดโดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําส่ังสับเปล่ียนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะยาว ระหวาง บลจ.” 
หรือใบคําส่ังอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพ่ิมเติม ระบุจํานวนเงินที่ตองการสับเปล่ียน ชื่อกองทุน และรายละเอียดอื่นๆ ที่บริษัท
จัดการกําหนด เพื่อประกอบการสับเปล่ียนหนวยลงทุนไปย่ืนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) โดยบริษัท
จัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาหลักฐานการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุนไวเปนหลักฐาน 
 

บริษัทจัดการจะยึดถือจํานวนเงินที่ไดรับจากการขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของบริษัทจัดการอื่น และขอมูล
การลงทุนเดิม ตามที่ไดระบุในหนังสือรับรองการโอนหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ภายใตชื่อของผูถือหนวยลงทุน และตองนําสงเงินลงทุนโดยบริษัทจัดการนั้นๆ โดยเช็ค หรือเงินโอน หรือวิธีการอื่น
ใด เปนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพนี้ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร 
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บริษัทจัดการจะถือวันที่ทํารายการสับเปล่ียนเขาใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 17.2 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทจัดการของ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอื่น (กองทุนตนทาง) นําสงเงินลงทุน โดยเช็ค เงินโอน หรือวีธีการอื่นใด ลาชากวาวันที่กําหนดไวใน
กฎหมายภาษีอากร บริษัทจัดการจะถือวารายการดังกลาวเปนรายการซ้ือ มิใชรายการสับเปล่ียนหนวยลงทุน โดยระบุไวในหนังสือ
รับรองการซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ  เล้ียงชีพตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อแนบเปน
หลักฐานประกอบการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดประจําป 
 
3. การสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใตการจัดการของบริษัทจัดการไปยังกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ
ภายใตการจัดการของบริษัทจัดการอื่น 
ผูถือหนวยลงทุนที่มีความประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนจากกองทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพภายใตการจัดการของ
บริษัทจัดการอื่นสามารถทําไดโดยกรอกรายละเอียดใน “ใบคําส่ังสับเปล่ียนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ หรือกองทุนรวมหุนระยะ
ยาว ระหวาง บลจ.” หรือใบคําส่ังอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกําหนดเพิ่มเติม โดยระบุชื่อกองทุนตนทาง จํานวนเงินที่ตองการไดรับจาก
การขายคืนกองทุนตนทางเพ่ือไปลงทุนในกองทุนปลายทางหรือจํานวนหนวยลงทุนที่ตองการจะสับเปล่ียนออกจากกองทุนตนทาง 
ชื่อบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางพรอมทั้งเอกสารอ่ืนใดที่บริษัทจัดการกําหนด และชื่อบัญชีจองซื้อหนวยลงทุนของบริษัท
จัดการของกองทุนปลายทางเพ่ือประกอบการสับเปล่ียนหนวยลงทุนไปย่ืนที่บริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน (ถา
มี) โดยบริษัทจัดการหรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) จะสงมอบสําเนาหลักฐานการรับคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหแก
ผูถือหนวยลงทุนไวเปนหลักฐาน ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนมีหนาที่ที่จะตองแจงตอบริษัทจัดการของกองทุนปลายทางน้ันถึงการทํา
รายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนดังกลาวเอง 
 
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนระบุจํานวนหนวยลงทุนหรือจํานวนเงินที่ตองการสับเปล่ียนมากกวาจํานวนหนวยลงทุนหรือมูลคาหนวย
ลงทุนคงเหลือในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงศจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่
ปรากฎอยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน 
 
ในกรณีที่ผูถือหนวยลงทุนสับเปล่ียนหนวยลงทุนแลวเปนผลใหจํานวนหนวยลงทุนคงเหลือในบัญชีตํ่ากวาจํานวนหนวยลงทุน
คงเหลือในบัญชีขั้นตํ่าที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการจะถือวาผูถือหนวยลงทุนประสงคจะสับเปล่ียนหนวยลงทุนทั้งหมดเทาที่
ปรากฏอยูในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหนวยลงทุนนั้น 
 
บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนสําหรับการสับเปล่ียนหนวยลงทุน ซึ่งหักคาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (ถามี) 
ในกรณีดังกลาวใหแกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพที่ผูถือหนวยประสงคจะซ้ือหนวยลงทุนหรือบริษัทจัดการที่รับผิดชอบดําเนินการ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพดังกลาวตามท่ีระบุไวในใบคําขอสับเปล่ียนหนวยลงทุนภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันที่บริษัทจัดการ
หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ไดทํารายการสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่สมบูรณแลว ทั้งนี้ ผูถือหนวยลงทุนจะตองศึกษา
รายละเอียดเกี่ยวกับมูลคาขั้นตํ่าในการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทางดวย หากมูลคาเงินโอนไปเพ่ือซื้อหนวยลงทุนกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพไมเพียงพอตอมูลคาขั้นตํ่าของการขายหนวยลงทุนของกองทุนปลายทาง ผูถือหนวยลงทุนอาจเสียสิทธิ
ประโยชนทางภาษีได 
 
17.2. ราคาขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุนกรณีสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการจะใชมูลคาหนวยลงทุนดังตอไปนี้เปนเกณฑในการกําหนดราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน กรณีสับเปล่ียน
หนวยลงทุน โดยแบงประเภท ดังนี้ 
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ตารางการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (1)  
 

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

 
กองทุนตราสารหน้ี 

 
T 

กองทุนตลาดเงิน T+1  
T+2 กองทุนตราสารหน้ี T 

กองทุนผสม+ตราสารทุน 
กองทุนผสม+ตราสารทุน  

T 
กองทุนตลาดเงิน T+2  

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

หมายเหตุ : (1) ในกรณีที่บริษัทจัดการมีกองทุนประเภทอ่ืนๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากกองทุนขางตน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะ
เพิ่มเติมการสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนประเภทใหมนั้น โดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว 
                   (2) วันที่ชําระเงินระหวางกองทุนตนทางและกองทุนปลายทาง 
 
17.3 วันและเวลาในการสับเปล่ียนหนวยลงทุน 
ผูถือหนวยลงทุนสามารถทําการสับเปลี่ยนหนวยลงทุนไดที่บริษัทจัดการ หรือผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ทุกวันทําการ 
ในระหวางเวลาเร่ิมเปดทําการ จนถึงเวลา 15.30 น.  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือวาคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับหลังจากวันและเวลาดังกลาวเปนคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนสําหรับ
วันทําการสับเปล่ียนหนวยลงทุนคร้ังถัดไป 
 
18. การเล่ือนกาํหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน
เปดไดในกรณีดังตอไปนี้  
(1) บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล  
 
(2) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนไวแลว แตในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไมไดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวย
ลงทุน บริษัทจัดการพบวาราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดังกลาวไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมไดรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่
ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ถูกตอง  
 
(3) มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบวาราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยัง
ไมไดรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตาง
จากราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนที่
ถูกตอง  
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การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการอาจเล่ือนไดไมเกิน 10 
วันทําการนับต้ังแตวันทําการถัดจากวันที่มีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนนั้น เวนแตไดรับการผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทั้งนี้ การผอนผันดังกลาวไมรวมกรณีตาม (1) และบริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้  
 
(1) ประกาศการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนสนับสนุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุน และแจงใหผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน  
 
(2) แจงการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
การไดรับความเห็นชอบหรือการรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาจากผูดูแลผลประโยชน
ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน โดยบริษัทจัดการอาจมอบหมายใหผูดูแลผลประโยชนดําเนินการดังกลาวแทนก็
ได  
 
(3) ในระหวางที่บริษัทจัดการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนนั้นหากถึงวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนวันอื่น และมีผู
ถือหนวยลงทุนส่ังขายคืนหนวยลงทุนอีก บริษัทจัดการจะตองรับซื้อคืนหนวยลงทุนนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะตองชําระเงินคาขายคืน
หนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ยังคางอยูใหเสร็จส้ินกอน แลวจึงชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนแกผูถือหนวยลงทุนที่ส่ังขายคืน
หนวยลงทุนในวันนั้น ๆ ตอไป  
 
19. การไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน : 
1. บริษัทจัดการอาจไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน
ที่ไดรับไวแลว หรืออาจหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนได ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังตอไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมสามารถเปดทําการซ้ือขายไดตามปกติ  
(2) เม่ือบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนเห็นวามีเหตุจําเปนทําใหไมสามารถจําหนาย จาย โอนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางสมเหตุสมผล ไมสามารถคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนเปดไดอยางเปนธรรมและเหมาะสม 
หรือมีเหตุจําเปนอื่นใดเพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะไมขาย ไมรับซื้อคืนหรือไมรับสับเปล่ียน
หนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือจะหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนในกรณีนี้ไดไมเกิน1 วันทําการ เวนแตไดรับผอนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
บริษัทจัดการจะประกาศการไมขาย ไมรับซ้ือคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียน
หนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือประกาศการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของ
บริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนสนับสนุนที่ใชในการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุนและแจงใหผูถือหนวย
ลงทุนที่ไดมีคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน และบริษัทจัดการจะรายงานการไมขาย ไมรับซื้อ
คืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือการหยุดรับคํา
ส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุนพรอมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนเปดนั้นให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืนหรือหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนตาม (1) หรือ (2) เกินหนึ่งวันทําการ
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บริษัทจัดการจะรายงานการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
เปด ณ วันทําการสุดทายกอนวันรายงานน้ันใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการกอนวันเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ัง
ขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน รวมทั้งแจงการเปดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนใหผูถือหนวย
ลงทุนทราบในทันทีที่สามารถกระทําไดดวย  
 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมขาย ไมรับซื้อคืน หรือไมรับสับเปล่ียนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวย
ลงทุนที่ไดรับมาแลว หรือหยุดรับคําส่ังซ้ือ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ังสับเปลี่ยนหนวยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลคา
ทรัพยสินสุทธ ิมูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนก็ได  
 
2. บริษัทจัดการจะหยุดการขายหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนที่ไดรับมาแลวหรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ในชวงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบวาราคาขายหนวยลงทุนไมถูกตอง และผูดูแลผลประโยชนยังไมได
รับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาโดยราคาขายหนวยลงทุนที่ไมถูกตองนั้นตางจากราคา
ขายหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไปและคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาขายหนวยลงทุนที่ถูกตอง ท้ังนี้ บริษัท
จัดการจะประกาศหยุดการขายหนวยลงทุน หยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุน ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ
และสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนสนับสนุนที่ใชในการซ้ือขายหรือสับเปล่ียนหนวยลงทุน และแจงใหผูที่ไดมีคําส่ังซื้อหรือ
คําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนทราบโดยพลัน 
 
20. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน :  
เพื่อคุมครองประโยชนของผูถือหนวยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ 
หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบริษัทจัดการหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ัง
ขายคืนหรือคําส่ังสับเปล่ียนหนวยลงทุนของกองทุนเปดไดเปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แตรวมแลวตองไมเกิน 20 วัน
ทําการติดตอกัน เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหขยายระยะเวลาหยุดรับคําส่ังซื้อ คําส่ังขายคืน หรือคําส่ัง
สับเปล่ียนหนวยลงทุนออกไปได 
 
21. การชําระคารับซื้อคืนหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอ่ืนแทนเงิน:  
21.1 บริษัทจัดการจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนไดในกรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูถือหนวย
ลงทุนนําหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นนั้นไปชําระเปนคาซ้ือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเดียวกันเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ  ตามวิธีการในขอ 17 
 
21.2 กรณีบริษัทจัดการไมสามารถชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนเงิน และจะชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขั้นตอนการดําเนินการตอไป โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานกอน และไมถือวา
เปนการแกไขโครงการ โดยขั้นตอนที่กําหนดดังกลาวตองสามารถปฏิบัติไดจริง และเปนธรรมตอผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมทุก
ราย และบริษัทจดัการจะตองแจงใหผูถือหนวยลงทุนทุกรายทราบลวงหนาไมนอยกวา 60 วัน 
 
22.สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชน ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
(ถามี) และที่ปรึกษา (ถามี) :  
22.1 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  
บริษัทจัดการมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
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(1) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพยสิน ซึ่งเปนเงินไดจากการขายหนวยลงทุนของโครงการเปนกองทุนรวมตอสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหนวยลงทุนตอประชาชนครั้งแรก และดําเนินการเพิ่มจํานวน
เงินทุนจดทะเบียนของกองทุน ตามวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(2) จัดการกองทุนใหเปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอผูกพันระหวางผูถือหนวย
ลงทุนกับบริษัทจัดการตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  และประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและท่ี
แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด  
 
(3) แยกทรัพยสินของกองทุนไวตางหากจากทรัพยสินของบริษัทจัดการ รวมท้ังจัดใหไดมาซึ่งผลประโยชนที่ไดจากการนําทรัพยสิน
ของกองทุนไปลงทุน และนําทรัพยสินและผลประโยชนดังกลาวของกองทุนฝากไวกับผูดูแลผลประโยชน 
 
(4) เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหลักทรัพยหรือทรัพยสินอยูเทาที่จําเปน ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน
ของผูถือหนวยลงทุน (ถามี) 
 
(5) ดําเนินการทวงถาม ฟองรองและดําเนินคดี หรือดําเนินการอื่นใดแทนกองทุน กับผูออกหลักทรัพยที่กองทุนลงทุนหรือมีไว เพื่อให
ไดรับการชําระหน้ีหรือไดมาซ่ึงสิทธิในหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่กองทุนพึงจะไดจากการลงทุนหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยดังกลาว 
 
(6) รับคําส่ังซ้ือหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนและขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน ตามจํานวนทั้งหมดที่มีคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืน
หนวยลงทุนในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ยกเวนกรณีการสงวนสิทธิในการจัดสรรหนวยลงทุน การหยุดรับคําส่ังซื้อหนวยลงทุน
เปนการช่ัวคราว หรือการปฏิเสธการส่ังซื้อหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 14 "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก" และ
กรณีการไมขายหรือไมรับซ้ือคืนหนวย   ลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไวแลวหรือหยุดรับคําส่ังซ้ือหรือ
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 19 “การไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวย
ลงทุน” 
 
(7) ดําเนินการเพิ่มจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวหรือยกเลิกจํานวนหนวยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทําการถัดจากวันทําการซ้ือ
ขายหนวยลงทุน 
 
(8) เล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมีคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่
ระบุในขอ 18 “การเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวย ลงทุน” 
 
(9) ส่ังจายคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ ตามอัตราที่ระบุในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุน” 
 
(10) ไดรับคาตอบแทนในการจัดการกองทุน ตามอัตราท่ีระบุในขอ 23 “คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือ
หนวยลงทุนและกองทุน” 
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(11) เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการตามขอ 28 “วิธีการแกไขโครงการหรือแกไขวิธีการจัดการ”  
 
(12) ชี้แจงและดําเนินการใหผูสนับสนุนช้ีแจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการ
เปล่ียนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุนอยางมีนัยสําคัญ 
 

(13) ยกเลิกกองทุนตามที่กําหนดในขอ 29 “การเลิกโครงการ” 
 

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

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

(16) จัดทํารายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี  และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน ตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และสงรายงานดังกลาวแกผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนและสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแตวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และภายใน 3 เดือนนับแตวันส้ินป
บัญชีของกองทุน รวมทั้งจัดใหมีรายงานดังกลาวฉบับลาสุดไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการและสถานที่ติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุนที่ใชในการซื้อขายหนวยลงทุนเพื่อใหผูถือหนวยลงทุนสามารถตรวจดูได และจัดสําเนา
ใหเม่ือผูถือหนวยลงทุนรองขอ 
 

(17) จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกวันทําการนั้น 
 

(18) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนเปนรายวัน และสงใหผูดูแลผลประโยชนทุกส้ินวันทําการน้ัน 
 

(19) จัดทํารายงานโดยระบุชื่อ จํานวน อัตราสวนการลงทุนในหรือมีไวซึ่งหลักทรัพยที่มีมูลคาเกินอัตราสวนท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ซึ่งมิไดเกิดจากการลงทุนหรือไดหลักทรัพยมาเพิ่มเติม พรอมทั้งวันที่หลักทรัพยมีมูลคาเกินอัตราท่ี
กําหนดพรอมสาเหตุ และสงใหผูดูแลผลประโยชนทราบภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันที่หลักทรัพยและ/หรือทรัพยสินนั้น
มีมูลคาเกินอัตราท่ีกําหนด 
 

(20) แจงการแกไขเพิ่มเติมขอมูลที่ไดจดทะเบียนแลว กรณีอื่นนอกจากการจดทะเบียนเพ่ิมจํานวนเงินทุน และการแกไขเพิ่มเติม
จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน ใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทําการนับ
แตวันที่ไดแกไขเพิ่มเติมนั้น 
 

(21) จัดทําหนังสือชี้ชวนใหมทุกรอบปบัญชี เพื่อแสดงขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชี และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับต้ังแตวันถัดจากวันส้ินปบัญชี รวมทั้งจัดสงและดําเนินการใหผูสนับสนุนจัดสงหนังสือชี้ชวนสวนสรุปขอมูล
สําคัญพรอมกับใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนแกผูสนใจลงทุน และจัดใหมีหนังสือชี้ชวนสวนขอมูลโครงการไวที่ทําการทุกแหงของบริษัท
จัดการและสถานท่ีติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนที่ใชในการซ้ือขายหนวยลงทุน เพื่อประโยชนในการแจกจายแกผูสนใจลงทุนได
ตลอดเวลาท่ีเสนอขายหนวยลงทุน 
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(22) จัดใหมีผูดูแลผลประโยชนของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบัติของผูดูแล
ผลประโยชนของกองทุนรวม รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนของกองทุน และแตงต้ังผูดูแลผลประโยชนอื่นแทนตามเงื่อนไข
ในการเปล่ียนตัวผูดูแลผลประโยชนที่กําหนดในขอ 6.2 “เงื่อนไขการเปล่ียนผูดูแลผลประโยชน” ทั้งนี้โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน 
 
(23) แตงต้ังนายทะเบียนหนวยลงทุนและจัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(24) จัดใหมีผูสอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม โดยถือตามขอกําหนดแหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. วาดวย การใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพยและบริษัทเงินทุนหลักทรัพย 
 
(25) แตงต้ังผูชําระบัญชีของกองทุนเม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
(26) แตงต้ังผูสนับสนุนภายใตหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(27) ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพื่อใหถึงซึ่งวัตถุประสงคของโครงการ และรักษาไวซึ่งผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน 
 
(28) ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย     
ท้ังในปจจุบันและที่มีการแกไขเพิ่มเติม ที่กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทจัดการ 
 
22.2 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูดูแลผลประโยชน 
ผูดูแลผลประโยชนมีสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
 
(1) ไดรับคาตอบแทนจากการทําหนาที่เปนผูดูแลผลประโยชนตามอัตราท่ีกําหนดในโครงการ 
 
(2) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุน รับเงินตางๆ ที่กองทุนจะพึงไดรับจากการจัดต้ังและดําเนินงานของกองทุน เชน 
เงินซื้อหนวยลงทุน และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย เงินไดจากการจําหนายหรือเวนคืนหลักทรัพยและเงินอื่นใดของกองทุนและนําเขาไว
ในบัญชีเงินฝากของกองทุนและหรือบัญชีทรัพยสินของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 

(3) จัดใหมีการรับมอบ เปล่ียนแปลง จําหนาย สงมอบและโอนหลักทรัพยตางๆ ซึ่งเปนทรัพยสินของกองทุนตลอดจนรับชําระหรือ
ชําระราคาคาหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้ใหเปนไปตามคําส่ังของบริษัทจัดการ เม่ือตรวจสอบหลักฐานถูกตองและครบถวนแลว 
 

(4) จายเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเปนคาใชจายตางๆ ของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 

(5) ใหความเห็นชอบแกบริษัทจัดการ ในการกําหนดวิธีคํานวณมูลคาทรัพยสินของกองทุนตามราคาที่เปนธรรมในกรณีที่วิธีการ
คํานวณมูลคาทรัพยสินตามปกติทําใหมูลคาทรัพยสินไมเหมาะสมกับสภาวการณในขณะคํานวณมูลคา หรือกรณีที่เปนทรัพยสินอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในประกาคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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(6) จายเงินเฉล่ียคืนคาหนวยลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนเทาที่คงเหลืออยูเม่ือเลิกกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจงใหผูดูแล
ผลประโยชนทราบลวงหนาตามสมควร 
 

(7) ทําหนาที่ในชวงระยะเวลาการชําระบัญชีดังตอไปนี้ 
(ก) ดูแล รับฝากทรัพยสินของกองทุนจนกวาการชําระบัญชีจะเสร็จส้ิน 
(ข) ดูแลและตรวจสอบใหผูชําระบัญชี ปฏิบัติตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ในกรณีที่ผูชําระบัญชีกระทําการหรืองดเวนกระทําการตามมาตรา 130 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 จนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุน ใหผูดูแลผลประโยชนของกองทุนรายงานใหสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมชักชา 

(ค) จายเงินสวนที่เหลือจากการกันเงินเพื่อชําระหน้ีทั้งหมดของกองทุนแลวคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนตามสวนของหนวยลงทุน
ที่ผูถือหนวยลงทุนแตละรายถืออยู 

ทั้งนี้ หนาที่ของผูดูแลผลประโยชนจะส้ินสุดลงเม่ือผูชําระบัญชีไดดําเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. 
 

(8) รับรองความถูกตองในการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อ
คืนหนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไว เม่ือเห็นวาคํานวณถูกตองแลวผูดูแลผลประโยชนจะตองรวมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืน
หนวยลงทุนที่บริษัทจัดการไดคํานวณไวและผูดูแลผลประโยชนไดรับรองความถูกตองแลว 
 

(9) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ย การ
เปล่ียนแปลงมูลคาหลักทรัพย และการเปล่ียนแปลงอื่นใดที่มีผลตอการถือครองหลักทรัพยของกองทุน โดยทันทีที่ผูดูแลผลประโยชน
ไดรับขาวเปนลายลักษณอักษร 
 

(10)  จัดทํารายงานและบัญชี ดังตอไปนี้ และสงแกบริษัทจัดการ 
(ก) รายงานเปนลายลักษณอักษรถึงผลในการดําเนินการตามคําส่ังของบริษัทจัดการเก่ียวกับการรับและจําหนายหลักทรัพย 

ดอกเบี้ย และอื่นๆ 
(ข) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตองของทรัพยสินของกองทุนที่รับฝากไว 
(ค) จัดทําบัญชีแสดงการรับจายทรัพยสินของกองทนุ 
(ง) จัดทํารายงานเก่ียวกับเงินสด และรายละเอียดการคํานวณมูลคาทรัพยสิน มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคา

ขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุน 
 

(11) ดูแลใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนและขอผูกพันระหวางผูถือ
หนวยลงทุนกับบริษัทจัดการ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งในปจจุบันและท่ี
แกไขเพิ่มเติมโดยเครงครัด หากบริษัทจัดการมิไดปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบดังกลาวใหแจงบริษัทจัดการโดยทันที  ใน
กรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจนกอใหเกิดความเสียหายแกกองทุนหรือไมปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหผูดูแผลประโยชนจัดทํารายงานเก่ียวกับเร่ืองดังกลาวโดยละเอียด และสงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรูถึงเหตุการณดังกลาว 
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(12)  ผูดูแลผลประโยชนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยประกาศกําหนดไว โดยเครงครัด 
 
(13) แจงและรายงานใหบริษัทจัดการทราบเปนหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพยที่จะตองปดโอน หรือกําลังอยูในระหวางทําการ
ปดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชนในการเขาประชุมผูถือหลักทรัพย การรับดอกเบี้ยและอื่นๆ 
 
(14)  ดําเนินการฟองรองบังคับคดีใหบริษัทจัดการปฏิบัติตามหนาที่ของตนหรือฟองรองเรียกคาสินไหมทดแทนความเสียหายจาก
บริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนทั้งปวง หรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  คาใชจายในการฟองรองบังคับคดีเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนในกองทุนใหเรียกรองจากทรัพยสินของ
กองทุน 
 
(15)  ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในกรณีการเล่ือนกําหนดการชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนคืนแกผูถือหนวยลงทุนที่ไดมี
คําส่ังขายคืนหนวยลงทุนของกองทุน กรณีไมขายหรือไมรับซื้อคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนที่ไดรับไว
แลว หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน กรณีการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน 
และกรณีราคาขายหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนไมถูกตอง 
 
(16)  แจงการเล่ือนกําหนดชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุน และจัดทํารายงานในเร่ืองดังกลาว พรอมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐาน
การใหความเห็นชอบของผูดูแลผลประโยชนสงใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แทนบริษัท จัดการ 
 
(17)  ใหความเห็นชอบบริษัทจัดการในการรับชําระหน้ีดวยทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีตามตราสารแหงหนี้ตามวิธีที่
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด 
 
(18)  แสดงความเห็นของผูดูแลผลประโยชน เก่ียวกับการจัดการกองทุนในรายงานทุกรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี 
และรายงานทุกรอบปบัญชีของกองทุน เพื่อแจงแกผูถือหนวยลงทุนและสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 เดือน
นับต้ังแตวันส้ินรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบปบัญชี และภายใน  3 เดือนนับต้ังแตวันส้ินปบัญชีของกองทุน  
 
(19)  รับรองความถูกตองในการคํานวณจํานวนหนวยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหนวยลงทุนแกผูส่ังซื้อหนวยลงทุนตามจํานวน
เงินที่บริษัทจัดการโอนเขาบญัชีของกองทุน และจํานวนหนวยลงทุนที่ยกเลิกจากการขายคืนของ ผูถือหนวยลงทุนในแตละวันทําการ
ซื้อขายหนวยลงทุน ตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 
(20)  ชําระเงินคาขายคืนหนวยลงทุนผานบริษัทจัดการแกผูขายคืนหนวยลงทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ และ/หรือ ชําระ
ผลประโยชนหรือทรัพยสินอื่นๆ ของกองทุนตามคําส่ังของบริษัทจัดการ 
 
(21)  รับเงินคาซ้ือหนวยลงทุนของผูลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเขาบัญชีของกองทุน 
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(22)  ในกรณีที่ผูดูแลผลประโยชนมิไดเปนสมาชิกศูนยรับฝากหลักทรัพยในตางประเทศท่ีบริษัทจัดการ    ประสงคจะลงทุนในหรือ
มีไวซึ่งหลักทรัพยนั้น ใหผูดูแลผลประโยชนแตงต้ังผูรับฝากทรัพยสินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนดเปนผูสนับสนุนในการทําหนาที่รับฝากหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของกองทุนรวม 
 
(23)  ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดใหเปนหนาที่ของผูดูแล
ผลประโยชน 
 
22.3 สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
เวนแตคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบหรือประกาศกําหนดเปนอยางอื่น ผูสนับสนุนมี
สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบในโครงการดังตอไปนี้ 
 
(1) ไดรับคาธรรมเนียมตางๆ สําหรับการทําหนาที่เปนผูสนับสนุนจากบริษัทจัดการหรือกองทุน (ถามี) ตามที่ระบุในสัญญาแตงต้ัง
ผูสนับสนุนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 
(2) บอกเลิกสัญญาการเปนผูสนับสนุนตามขอกําหนด และเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาแตงต้ังผูสนับสนุนสนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหนวยลงทุน 
 
(3) จัดสงหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนหรือเอกสารการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับหนวยลงทุนที่จําหนายตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
(4) แจกจายหรือรับเอกสารเก่ียวกับการขอใชบริการกองทุนเปดและการส่ังซื้อหรือการขายคืนหนวยลงทุน 
 
(5) รับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คืนเงินคาซ้ือหนวยลงทุนแกผูที่ไมไดรับการจัดสรรหนวยลงทุน หรือชําระเงินคาขายคืนหนวย
ลงทุน 
 
(6) ยืนยันการซ้ือหรือขายคืนหนวยลงทุน 
 
(7) สงมอบหรือรับมอบหนงัสือรับรองสิทธิในหนวยลงทุน 
 
(8) ชี้แจงขอมูลใหผูถือหนวยลงทุนหรือผูที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมโครงการ หรือมีเหตุการณที่มีผลกระทบ
ตอสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือตอการตัดสินใจในการลงทุนหรือตอการเปล่ียนแปลงในราคาของหนวยลงทุนของกองทุน
อยางมีนยัสําคัญ 
 
(9) ปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับวิธีการโฆษณาเพื่อจําหนายหนวยลงทุนของกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศกําหนด หรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 
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(10) ทําหนาที่ใหบริการและใหขอมูลหรือเอกสารใดที่จําเปนในการตัดสินใจลงทุนในกองทุน แกผูถือหนวยลงทุน และ/หรือผูสนใจ
ทั่วไป รวมทั้งทําการอื่นใดที่เก่ียวของกับหนาที่ดังกลาวขางตน ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติหนาที่เปนผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนวยลงทุน 
 
22.4. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูสนับสนุนจําหนาย : ไมมี  
 
22.5. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุน : ไมมี  
 
22.6. สิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของที่ปรึกษากองทุน/ที่ปรึกษาอื่น ๆ : ไมมี  
 
22.7. สิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบและการแตงต้ังคณะผูสนับสนุนผูถือหนวยลงทุนของที่ปรึกษากองทุน (เฉพาะกอง Country 
Fund) : ไมมี  
 

23. คาธรรมเนยีมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุนและกองทุนรวม :  
23.1. คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูส่ังซื้อหรือผูถือหนวยลงทุน :  
คาธรรมเนียมการขายหนวย (front-end fee) : ไมมี  
 
คาธรรมเนียมการรับซื้อคืนหนวยลงทุน (back-end fee) : ไมมี  
 

คาธรรมเนียมการสับเปล่ียนหนวยลงทุน (switching fee) :  
ไมคิดคาธรรมเนียมในระยะแรก ในกรณีที่จะคิดทางบริษัทจัดการจะเรียกเก็บคร้ังละ 200 บาท ตอรายการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจง
ใหผูถือหนวยยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนคิดคาธรรมเนียม โดยติดประกาศ ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ และ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน 
 

คาธรรมเนียมการโอนหนวยลงทุน :  ไมมี 
 

คาธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหนวยลงทุน : ตามที่นายทะเบียนกําหนด 
 

คาปรับกรณีขายคืนหนวยลงทุนกอนระยะเวลาถือครองท่ีกําหนดในโครงการ (exit fee) :  ไมมี 
 

อื่นๆ ระบุ :  
- คาธรรมเนียมการทํารายการซื้อขายหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
- คาธรรมเนียมการโอนเงินเพื่อซื้อหนวยลงทุน หรือการโอนเงินคาขายคืนหนวยลงทุน ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชยกําหนด  
- คาธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยหรือกระแสรายวันเพื่อซ้ือหนวยลงทุน ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย
กําหนด  
 

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บคาใชจายอื่นๆ จากผูถือหนวยลงทุนที่ขอใหบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุน
เปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปรกติซึ่งเปนกรณีที่บริษัทจัดการดําเนินการใหผูถือหนวยลงทุนทุกราย เชน คาใชจายในการโอน
หนวยลงทุน คาใชจายในการจดแจงจํานํากับนายทะเบียน คาแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลในทะเบียน ตามอัตราท่ีนายทะเบียนกําหนด 
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23.2. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
คาธรรมเนียมการจัดการรายป :  
ไมเกินรอยละ 0.65 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน  
 

คาธรรมเนียมผูดูแลผลประโยชน รายป :  
ไมเกินรอยละ 0.06 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

คาธรรมเนียมนายทะเบียนหนวยลงทุน รายป :  
ไมเกินรอยละ 0.12 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน 
 

คาธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :  ไมมี  
 

คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย :  ไมมี  
 

อื่นๆ ระบุ :  
(1) คาใชจายเพื่อวัตถุประสงคในการเสนอขายคร้ังแรกจะจายตามจํานวนท่ีจายจริง โดยทางบัญชีจะตัดจายเปนคาใชจายของ
กองทุนเฉล่ียเทากันทุกวัน เปนเวลา 5 ป ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดานการตลาด การสงเสริมการขาย
ตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.15 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ 
(ข) คาใชจายหรือคาธรรมเนียมที่เก่ียวของในการจัดต้ังกองทุน และคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
 

(2) คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวนหรือ
ทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น ไดแก  
(ก) คาใชจายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ คาส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ การจัดอบรมเผยแพรความรู คาใชจายดาน
การตลาด การสงเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนํากองทุน ตามที่จายจริง แตไมเกินรอยละ 0.15 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิ
ของกองทุน  
(ข) คาใชจายในการสอบบัญชี คาที่ปรึกษากฎหมาย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคําส่ัง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม  
(ค) คาจัดทํา จัดพิมพและจัดสงใบแจงผลการจัดสรรหนวยลงทุน คาใชจายในการจัดทําและจัดพิมพ ใบคําขอเปดบัญชีกองทุน บัตร
กองทุน ใบคําส่ังซ้ือหนวยลงทุนใบคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน บตัรกองทุน เอกสารท่ีเก่ียวของ คาจัดทําจัดพิมพ และจัดสงหนังสือบอก
กลาวรายงานตาง ๆ สาสนถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ง) คาจัดทํา จัดพิมพ และจัดสงเอกสารที่เก่ียวกับการแกไขเปล่ียนแปลงโครงการ คาใชจายในการลงประกาศในหนังสือพิมพ การ
จัดประชุมผูถือหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุน คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(จ) คาจัดทํา คาพิมพและจัดสงหนังสือชี้ชวนและรายงานประจําปถึงผูถือหนวยลงทุน  
(ฉ) คาแปลเอกสารที่เก่ียวกับการดําเนินงานของกองทุนเปนภาษาตางประเทศ  
(ช) คาเอกสารทะเบียนผูถือหนวยลงทุน คาเอกสารการลงบัญชีกองทุน  
(ซ) คาใชจาย (ถามี) ในการดําเนินคดีของผูดูแลผลประโยชนที่ฟองรองใหบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่หรือเรียกคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชนของผูถือหนวยลงทุนหรือเม่ือไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คาใชจายดานกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน คาใชจายในการติดตามหนี้ของกองทุน  
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(ฌ) คาใชจายในการรับชําระหน้ีเปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้  
คาธรรมเนียมศาล คาธรรมเนียมทนายความ คาใชจายในดานนิติกรรม คาประเมินราคา  
คาจดจํานอง คาปลดจํานอง คาจัดพิมพเอกสาร คาใชจาย หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เก่ียวของกับทางราชการ คาใชจายอันเกิดจาก
การรับชําระหนี้เปนทรัพยสินอื่นแทนการชําระหน้ีดวยเงินสดตามตราสารแหงหนี้ คาใชจายดานภาษี คาทําประกันภัยดูแล และเก็บ
รักษาตลอดจน คาใชจายในการจําหนายจายโอนทรัพยสินดังกลาว  
(ญ) คาใชจายในการรับชําระเงินคาซ้ือหนวยลงทุน คาใชจายในการชําระเงินคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน  
(ฎ) คาธรรมเนียมธนาคารตาง ๆ คาอากรแสตมป คาไปรษณียากร คาโทรศัพท คาโทรสาร คาประกาศในหนังสือพิมพ คาไปรษณียา
กรสําหรับหนังสือโตตอบกับผูถือหนวยลงทุน คาพาหนะ คาใชจายในการส่ือสารโตตอบโดยวิธีอื่นที่มิใชทางไปรษณีย  
(ฏ) คาใชจายตาง ๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน  
(ฐ) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพื่อการรับชําระหน้ีใด ของกองทุนรวม  
การคิดคาใชจายตาม (1) และ (2) จะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย  
 

(3) คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย ไดแก  
(ก) คาอากรแสตมป  
(ข) คาธรรมเนียมหรือคานายหนาการซ้ือขายหลักทรัพย  
(ค) คาใชจายอื่น ๆ (ถามี)  
(4) คาใชจายที่เก่ียวของ กับการจัดการกองทุนซึ่งมิไดระบุไวในขอ 23.2 (ถามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวน
เงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บคาใชจายดังกลาวจะไมเกินรอยละ 0.05 ตอป ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนโดยบริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบสวนที่เกินกวาอัตราที่กําหนดในกรณีที่มีคาใชจายตามขอ (4) บริษัทจัดการจะเปดเผย
แยกเปนรายการอยางชัดเจนในหนังสือชี้ชวนฉบับขอมูลสําคัญที่ผูลงทุนควรทราบและในรายงานประจําป ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทํา
เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีแตละป  
 
อนึ่ง คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีสามารถประมาณการไดซึ่งเรียกเก็บจากกองทุน เม่ือรวมกันแลวไมเกินรอยละ 1.75 ตอป ของ
มูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายดังกลาวไมรวมคาธรรมเนียมหรือคาใชจายที่ไมสามารถประมาณ
การได อาทิ คาใชจายที่เกิดจากการขอมติผูถือหนวย/แกไขโครงการ คาใชจายในการดําเนินคดี ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ เปนตน โดย
จะเรียกเก็บตามที่จายจริง อยางไรก็ตาม ผูลงทุนสามารถดูรายละเอียดคาใชจายท่ีเรียกเก็บจริงไดในหนังสือชี้ชวนสวนสรุป ใหมทุก
รอบปบัญชี เพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับกองทุน ณ วันส้ินปบัญชีที่ผานมา 
 
• คาใชจายตามขอ (1) และขอ (2) จะถูกเปดเผยเปนยอดรวมของคาใชจาย ปรากฎในรายการคาใชจาย การดําเนินงานในงบกําไร
ขาดทุน ของกองทุนซึ่งเปนสวนหน่ึงของรายงานประจําป  
 

ทั้งนี้ คาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งหมดของกองทุนจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน  
 

อยางไรก็ตาม หากมีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
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หมายเหตุ :  
*บริษัทจัดการจะคํานวณคาธรรมเนียมทุกวันที่มีการคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิโดยใชมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนในแตละวันที่
คํานวณน้ันเปนฐานในการคํานวณคาธรรมเนียม โดยคาธรรมเนียมดังกลาวจะบวกดวยภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่น
ใดในทํานองเดียวกัน (ถามี) และบริษัทจัดการจะเรียกเก็บเปนรายเดือน  
** คาใชจายเพื่อการดําเนินงานของกองทุนที่เรียกเก็บตามจํานวนที่จายจริง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจายทั้งจํานวน หรือ
ทยอยตัดจายตามระยะเวลาการใชงานของคาใชจายนั้น  
*** คาธรรมเนียมที่เก่ียวกับการซ้ือหลักทรัพย ซึ่งจะรวมอยูในตนทุนของคาซ้ือหลักทรัพยเม่ือมีการซื้อหลักทรัพยและคาธรรมเนียมที่
เก่ียวกับการขายหลักทรัพยจะถูกหักจากคาขายหลักทรัพยเม่ือมีการขายหลักทรัพย  
 

**** บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนตามจํานวนเงินและเวลาท่ีเกิดคาใชจายนั้นจริง  
 

ทั้งนี้ การตัดคาใชจายดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมบริษัทนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทยและหากมีการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทํานองเดียวกัน บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงการรับรูภาษีตาง ๆ ดังกลาวโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว  
 

23.3. การเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย :  
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามขอ 23.1 และขอ 23.2 โดยไมถือวาเปนการแกไขเพิ่มเติม
โครงการ โดยบริษัทจะดําเนินการดังตอไปนี้  
23.3.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียม หรือคาใชจายเพ่ิม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายของ
กองทุนรวมเพิ่มเติมในจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปมิได เวนแตในกรณีที่ไดรับ
มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงคาธรรมเนียม หรืออัตราคาใชจายเพิ่มเติมบริษัทจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบลวงหนา
ไมนอยกวา 60 วัน ตามวิธีการดังตอไปนี้กอนการเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเพิ่มดังกลาว 
(1) ประกาศหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ เปนเวลา 3 วันติดตอกัน และ 
(2) ติดประกาศไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดตอทุกแหงของผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปน
สถานที่ในการซื้อขายหนวยลงทุน 
 
23.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย 
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดคาธรรมเนียม หรือคาใชจาย ไว ณ สํานักงานของบริษัทจัดการ และสถานท่ีติดตอทุกแหงของ
ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถามี) ที่ใชเปนสถานท่ีในการซื้อขายหนวยลงทุน 
 
ทั้งนี้ การเปล่ียนแปลงตามขอ 23.3.1 และขอ 23.3.2 ขางตน บริษัทจัดการจะแจงใหสํานักงานทราบภายใน 15 วันนับแตวัน
เปล่ียนแปลงคาธรรมเนียมหรือคาใชจาย 
 
23.3.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สํานักงาน หรือหนวยงานที่เก่ียวของมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ
ในการคิดคาธรรมเนียม หรือคาใชจายของกองทุนรวมตามที่ระบุในขอ 23.1 และ 23.2 เปนอยางอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงวิธีการคิดคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตามหลักเกณฑที่บังคับใชใหมโดยถือวาไดรับมติจากผูถือหนวย
ลงทุนแลว 
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24. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน และราคาหนวย
ลงทุน หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการในกรณีที่มูลคาหนวยลงทุนไมถูกตอง :  
24.1 วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และ
ราคารับซื้อคืนหนวยลงทุน  
1.บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยประกาศกําหนด 
 
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวย
ลงทุนของกองทุนเปด ตามระยะเวลาดังตอไปนี้ 
(2.1) คํานวณมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการ 
(2.2) คํานวณราคาขายหนวยลงทุนและราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหใชมูลคาหนวยลงทุน
ของส้ินวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนนั้นเปนเกณฑในการคํานวณราคาดังกลาว 
(2.3) ประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุนของวันดังตอไปนี้ 
(ก) วันทําการกอนวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด 
(ข) วันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป 
(ค) วันทําการสุดทายของแตละเดือน โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกําหนดวันทําการซ้ือ
ขายหนวยลงทุนแตละคร้ังหางกันยาวกวาหนึ่งเดือน 
(ง) วันปดสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุนเพื่อการจายเงินปนผล โดยใหประกาศภายในวันทําการถัดไป 
(2.4) ประกาศราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนลาสุด โดยใหประกาศภายใน
วันทําการถัดไป 
 
การประกาศมูลคาและราคาตาม (2.3) และ (2.4) ใหบริษัทจัดการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) ใชตัวเลขทศนิยมตามที่กําหนดไวในขอ 3. และตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชนแลว 
(2) ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดกระทําผานระบบเผยแพรขอมูลมูลคาหนวยลงทุนที่จัดขึ้นโดยสมาคม (NAV 
Center) หรือชองทางอื่นที่สํานักงานยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนภายใน 2 วันทําการ
ถัดไปก็ได 
(3)ดําเนินการประกาศทางหนังสือพิมพเพื่อใหผูลงทุนทราบขอมูลดังกลาวภายในเวลาท่ีผูลงทุนสามารถใชประโยชนจากขอมูลใน
การตัดสินใจลงทุนได อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ไมสามารถประกาศทางหนังสือพิมพได บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางชองทางอ่ืนที่
เหมาะสมแทน อาทิ ประกาศทางเว็บไซตของบริษัท 
(4) จัดใหมีขอมูลดังกลาวไว ณ ที่ทําการทุกแหงของบริษัทจัดการ และสถานท่ีทุกแหงที่ผูสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหนวยลงทุน
ใชซื้อขายหนวยลงทุน เวนแตในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมีขอมูลดังกลาว
ดวยหรือไมก็ได 
 
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปล่ียนแปลงชองทางการประกาศแทนการประกาศทางหนังสือพิมพ เชน ประกาศทางเว็บไซตของ
บริษัทจัดการ หรือชองทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือวาไดรับความเห็นชอบจากผูถือหนวยลงทุนแลว และบริษัทจัดการจะแจงใหผูถือ
หนวยลงทุนทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน 
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มูลคาหนวยลงทุน หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดเมื่อส้ินวันทําการท่ีคํานวณน้ัน 
 
มูลคาทรัพยสินสุทธิและมูลคาหนวยลงทุนที่ประกาศขางตน ตองไดรับการรับรองโดยผูดูแลผลประโยชน 
 
ในกรณีที่มูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน จํานวนหนวยลงทุน ราคาขายหนวยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุนของ
กองทุนรวมเปดไมถูกตอง บริษัทจัดการจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
 
3. การใชตัวเลขทศนิยมของมูลคาทรัพยสินสุทธิ มูลคาหนวยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือจํานวนหนวยลงทุน
ของกองทุนเปด บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
(3.1)  คํานวณและประกาศมูลคาทรัพยสินสุทธิเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล 
(3.2) คํานวณมูลคาหนวยลงทุนเปนตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล สําหรับมูลคา
หนวยลงทุนเพื่อใชในการคํานวณราคาขายหนวยลงทุนจะปดเศษทศนิยมตําแหนงที่ 4 ขึ้น สวนมูลคาหนวยลงทุนเพื่อใชในการ
คํานวณราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนจะตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง 
(3.3) ประกาศมูลคาหนวยลงทุนตามที่คํานวณไดใน (3.2) เปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง และ
ประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหนวยลงทุน ตามที่คํานวณไดใน (3.2) 
(3.4) คํานวณจํานวนหนวยลงทุนเปนตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหนง โดยใชวิธีการปดเศษทศนิยมตามหลักสากล แตจะใชผลลัพธ
เปนตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหนง โดยตัดทศนิยมตําแหนงที่ 5 ทิ้ง  
ในกรณีที่มีผลประโยชนเกิดขึ้นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชนนั้นรวมเขาเปนทรัพยสินของ
กองทุนเปด 
 

4. ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอ 2. เม่ือมีเหตุการณดังตอไปนี้ 
(1) เม่ือบริษัทจัดการกองทุนรวมไมขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุน หรือหยุดรับคําส่ังซื้อหรือคําส่ังขายคืนหนวยลงทุน โดยใหไดรับ
ยกเวนในชวงระยะเวลาดังกลาว 
(2) เม่ือมีเหตุที่บริษัทจัดการกองทุนรวมตองเลิกกองทุนรวม โดยใหไดรับยกเวนต้ังแตวันที่ปรากฎเหตุดังกลาว 
 

24.2 หลักเกณฑและวิธีการใหบริษัทจัดการดําเนินการในกรณีที่ราคาขายหนวยลงทุนหรือราคารับซื้อคืนหนวยลงทุนของกองทุนเปด
ไมถูกตอง  
1.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองนอยกวาหนึ่งสตางค หรือตางจากราคาหนวยลงทุนที่
ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป แตไมถึงรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะจัดทําและสงรายงานใหผูดูแล
ผลประโยชนทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่พบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง และจัดใหมีสําเนารายงาน
ดังกลาวไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการเพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได โดยรายงานดังกลาวจะมี
รายการอยางนอย ดังตอไปนี้ 
(1) ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง 
(2) ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
(3) สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(4) มาตรการปองกันเพื่อมิใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัย
ภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขาย
หลักทรัพยไมถูกตอง 
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ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซ่ึงทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตองตามวรรคหนึ่งมีผลตอเนื่องตอการคํานวณราคาหนวยลงทุนคร้ัง
ตอไป เชน การกําหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เปนตน บริษัทจัดการจะแกไขราคาหนวยลงทุนใหถูกตองนับแตวันที่บริษัทจัดการพบวา
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองดวย 
 

2.ในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแตหนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราต้ังแตรอยละ 0.5 
ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหนวยลงทุนยอนหลังนับแตวันที่พบราคาหนวยลงทุนไมถูกตองจนถึงวันที่
ราคาหนวยลงทุนถูกตอง และดําเนินการดังตอไปนี้เฉพาะวันที่ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตางจากราคาหนวยลงทุนที่ถูกตองต้ังแต
หนึ่งสตางคขึ้นไป และคิดเปนอัตราสวนต้ังแตรอยละ 0.5 ของราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
(1) จัดทํารายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาใหเสร็จส้ินภายในวันทําการถัดจากวันที่พบวาราคาหนวย
ลงทุนนั้นไมถูกตอง  และสงรายงานดังกลาวใหผูดูแลผลประโยชนภายในวันทําการถัดจากวันที่คํานวณราคาหนวยลงทุนเสร็จส้ิน 
เพื่อใหผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานดังกลาวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการสงรายงานใหผูดูแล
ผลประโยชน  ทั้งนี้ รายงานดังกลาวจะมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
(ก)  ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตอง 
(ข)  ราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
(ค)  สาเหตุที่ทําใหราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง 
(ง)  การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือพบวาราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง  
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดใหมีสําเนารายงานตาม (1) ไว ณ ที่ทําการของบริษัทจัดการ เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได  
 

(2) แกไขราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองใหเปนราคาหนวยลงทุนที่ถุกตองภายในวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการ
แกไขราคายอนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1) 
 

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

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

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

3. ในการชดเชยราคาตามขอ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปนี้ 
(1) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองตํ่ากวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
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(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตางของ
ราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง 
 

 หากปรากฏวาผูซื้อหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูน้ันและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด เวนแตการที่
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 

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

(2) กรณีราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองสูงกวาราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้ 
(ก) กรณีที่เปนการขายหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะเพ่ิมจํานวนหนวยลงทุนของผูซื้อหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับสวนตาง
ของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง หรือจายเงินของกองทุนเปดเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุน    
(ข) กรณีที่เปนการรับซื้อคืนหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหนวยลงทุนของผูขายคืนหนวยลงทุนเปนจํานวนซ่ึงมีมูลคาเทากับ
สวนตางของราคาหนวยลงทุนที่ไมถูกตองกับราคาหนวยลงทุนที่ถูกตอง    
 

หากปรากฏวาผูขายคืนหนวยลงทุนไมมีหนวยลงทุนเหลืออยู หรือมีหนวยลงทุนเหลืออยูนอยกวาจํานวนหนวยลงทุนที่จะตองลด  บริษัท
จัดการจะจายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู หรือลดจํานวนหนวยลงทุนที่เหลืออยูนั้นและ
จายเงินของบริษัทจัดการเองเปนจํานวนเทากับสวนตางของราคาท่ีขาดอยู  แลวแตกรณี เพื่อชดเชยราคาใหแกกองทุนเปด  เวนแตการท่ี
ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได เชน ราคาหลักทรัพยตามราคาตลาดคร้ังสุดทายของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยไมถูกตอง  และผูดูแลผลประโยชนรับรองวามีสาเหตุดังกลาว  
 

ในกรณีที่บริษัทจัดการตองชดเชยราคาเปนเงินใหแกผูซื้อหนวยลงทุนหรือผูขายคืนหนวยลงทุนรายใดมีมูลคาไมถึงหนึ่งรอยบาท   บริษัท
จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจายในโอกาสแรกท่ีมีการจายเงินใหผูถือหนวยลงทุน  แตถาบุคคลดังกลาวไมมีสถานะเปนผูถือ
หนวยลงทุนแลว  บริษัทจัดการจะชดเชย 
 

ราคาใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่ผูดูแลผลประโยชนรับรองขอมูลในรายงานการแกไขราคายอนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา 
 

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

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหนวยลงทุนไมถูกตอง เชน คาใชจายในการประกาศการแกไขราคา
ตามขอ 2(3) ในหนังสือพิมพ คาออกเช็ค คาใชจายในการจัดสงเงินชดเชยราคาใหแกผูซื้อหนวยลงทุนและผูขายคืนหนวยลงทุน เปน
ตน เวนแตในกรณีที่ราคาหนวยลงทุนไมถูกตองมีสาเหตุมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมอาจควบคุมได  
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25. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปของกองทุนรวม :  
วันที่ส้ินสุดรอบบัญชี วันที่ 31 เดือน กรกฏาคม 
วันที่ส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรกวันที่ 31 เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2549 
 

26. การกําหนดเวลา และวิธีการจายเงนิปนผลแกผูถือหนวยลงทุน :  
กองทุนไมมีนโยบายจายเงินปนผล  
 

27. สิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน :  
27.1. สิทธิในการขายคืนหนวยลงทุน :  
บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหัวขอ “การรับซ้ือคืนหนวยลงทุน” ทั้งนี้ ในการขายคืนหนวย
ลงทุนดังกลาว ผูถือหนวยลงทุนตองศึกษาคูมือภาษีและกฎหมายที่เก่ียวของใหเขาใจอยางละเอียด เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช
สิทธิประโยชนทางภาษี และ/หรือดําเนินการคืนสิทธปิระโยชนทางภาษีใหครบถวนถูกตองตามท่ีกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 
 

27.2. สิทธิในการรับเงินปนผล :  
ไมมี  
 

27.3. สิทธิในการโอนหนวยลงทุน :  
หนวยลงทุนของ”กองทุนเปดกรุงไทยวางแผนภาษีเพื่อการเล้ียงชีพ3”  ไมสามารถโอนเปล่ียนมือได ตามที่กฎหมายกําหนด 
  

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

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพยที่เปนเจาของบัญชีแบบไมเปดเผยช่ือผูถือหนวยลงทุน (omnibus account) ตองไม
นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุมบุคคลเดียวกันนั้นในสวนท่ีเกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
 

27.5. สิทธิในการไดรับเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับเงินคืนเม่ือบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม  โดยบริษัทจัดการจะจัดใหมีผูชําระบัญชีตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ระบุไวในขอ 31  “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเม่ือเลิกโครงการ” 
 

27.6. สิทธิประโยชนอื่น ๆ :  
27.6.1. สิทธิในการไดรับประโยชนตาง ๆ ที่กองทุนจัดไวใหสําหรับผูถือหนวยลงทุน  
ในอนาคต เม่ือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว บริษัทจัดการอาจจัดหาสิทธิประโยชนตาง ๆ ให 
ผูถือหนวยลงทุนของกองทุนเพิ่มเติม โดยผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิที่จะไดรับประโยชนนี้อยางเทาเทียมกันทุกราย ท้ังนี้ บริษัทจัดการ
ถือวาไดรับมติจากผูถือหนวยลงทุนแลว อยางไรก็ตาม สิทธิประโยชนตาง ๆ เหลานี้มิไดชวยใหระดับความเส่ียงและผลตอบแทนจาก
การลงทุนของผูถือหนวยลงทุนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง  
 

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทจัดการเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจัดหาสิทธิประโยชนตาง ๆ เอง บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการ
แกไข เปล่ียนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขเก่ียวกับการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ในอนาคตไดโดยจะแจงใหผูถือหนวยลงทุนทราบกอน  
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27.6.2. สิทธิในการจํานําหนวยลงทุน  
กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนดใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถนําหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไปจําหนาย จายโอน หรือ
นําไปเปนประกัน  
 

27.6.3. สิทธิในการไดรับชําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยหลักทรัพย หรือทรัพยสินอื่นแทนเงิน  
ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับชําระคาซ้ือคืนหนวยลงทุนเปนหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นแทนเงินไดในกรณีที่กองทุนไมสามารถชําระ
คารับซื้อคืนหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนไดตามที่กําหนดไวภายใตหัวขอ “การําระคาซ้ือหนวยลงทุนดวยหลักทรัพยหรือ
ทรัพยสินอื่นแทนเงิน”  
 
27.6.4. สิทธิในการเปล่ียนแปลงขอมูลในบัญชีผูถือหนวยลงทุนหรือบัญชีกองทุน  
ผูถือหนวยลงทุนที่ประสงคจะแจงแกไขเปล่ียนแปลงขอมูลที่ไดแจงไวเม่ือเปดบัญชีผูถือหนวยลงทุน หรือเม่ือเปดบัญชีกองทุน ตอง
กรอกใบคําขอแกไขเปล่ียนแปลงขอมูล และย่ืนใหแกบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนเพื่อแกไขขอมูลโดยผูถือหนวยลงทุนตองย่ืน
เอกสารประกอบ (ถามี) เพื่อใหนายทะเบียนดําเนินการแกไขขอมูลในบัญชีผูถือหนวยลงทุนหรือบัญชีกองทุนตอไป โดยผูถือหนวย
ลงทุนตองรับทราบและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบคําขอเปล่ียนแปลงขอมูล 
 
28. วิธีการแกไขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไขวิธีการจัดการ :  
28.1 การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ หากมิไดกระทําตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุน ซึ่ง
คิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม
จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอน  
 
ในกรณีที่การแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการ ไดกระทําตามมติของผูถือหนวยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวน
หนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการจัดการ บริษัทจัดการจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดมีมติใหแกไข 
 
อยางไรก็ดี ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถือหนวยลงทุน หากปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวไมเกินรอยละ 
55 ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ หรือในกรณีที่เปนกองทุนรวมท่ีมีการแบงชนิดหนวยลงทุน หาก
ปรากฏวามติของผูถือหนวยลงทุนเม่ือคํานวณเฉพาะหนวยลงทุนแตละชนิด มีจํานวนไมเกินรอยละ 55 ของจํานวนหนวยลงทุนชนิด
นั้น ใหบริษัทจัดการกองทุนรวมสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูดูแลผลประโยชน เพื่อใหผูดูแล
ผลประโยชนรับรองผลการนับมตินั้น 
 
 ทั้งนี้ มติของผูถือหนวยลงทุนตามขางตน หมายความวา มติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุน
รวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของโครงการ 
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงการแกไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีการจัดการไปยังผูถือหนวยลงทุนทุกราย และจะ
ประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรือ วันที่ไดมีมติใหแกไขเพิ่มเติมแลวแตกรณี 
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28.2 ในการแกไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไมสามารถดําเนินการตามมติโดยเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนได เนื่องจากขอจํากัด
ในการนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดําเนินการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
ตามแนวทางท่ีสํานักงานกําหนดได 
 

28.3 การแกไขเพิ่มเติมโครงการหรือวิธีการจัดการที่มีลักษณะเปนการใหประโยชนตอผูถือหนวยลงทุน หรือเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด บริษัทจัดการอาจขอรับความ
เห็นชอบการแกไขเพิ่มเติมโครงการดังกลาวจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได โดยการย่ืนคําขอเปนหนังสือ พรอมทั้ง
รายละเอียดของโครงการที่แกไขเพิ่มเติมแลวและคํารับรองของผูดูแลผลประโยชน 
 

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

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

29. การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม :  
เงื่อนไขพิเศษในการเลิกกองทุน :  
29.1  หากปรากฏวากองทุนเปดใดมีมูลคาหนวยลงทุนหรือมีผูถือหนวยลงทุนเปนจํานวน ดังนี้  
(1) จํานวนผูถือหนวยลงทุนลดลงเหลือนอยกวา 35 รายในวันทําการใด 
(2) มีการขายคืนหนวยลงทุนในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ 
ก. มีการขายคืนหนวยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
ข. มียอดรวมการขายคืนหนวยลงทุนในชวงระยะเวลาหาวันทําการซ้ือขายหนวยลงทุนใดติดตอกันคิดเปนจํานวนเกินกวาสองในสาม
ของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   
 

29.2 เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ส่ังใหบริษัทจัดการเลิกกองทุนในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวนกระทําการจน
กอใหเกิดความเสียหายตอกองทุนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ของตน  
 

29.3 เม่ือไดรับความเห็นชอบตามมติเสียงขางมากของผูถือหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมดของกองทุน 
 

29.4 สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมัติใหจัดต้ังและจัดการกองทุน หากปรากฎเหตุดังตอไปนี้ 
(1) มีการแกไขเพ่ิมเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือขอผูกพันระหวางผูถือหนวยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแยง
กับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมายดังกลาว 
(2) มีการจําหนายหนวยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิไดปฏิบัติหรือดูแลใหมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการเสนอขาย
หนวยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนทั่วไปตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการจัดสง
หรือแจกจายหนังสือช้ีชวนและการเสนอขายหนวยลงทุน 
(3) ในกรณีทีเปนกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฎขอเท็จจริงวามีผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมเปนบุคคลอื่นใด
ที่มิใชผูลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวม 
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(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไมปฏิบัติหรือไมสามารถดําเนินการตามคําส่ังของสํานักงานตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
 
29.5 เม่ือสํานักงานมีคําส่ังเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเม่ือสํานักงานมีคําส่ังเพิกถอนการอนุมัติจัดต้ังกองทุนรวมตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดต้ังและจัดการกองทุน 
 
30. การดําเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :  
(ก) ยุติการรับคําส่ังซื้อและคําส่ังขายคืนหนวยลงทุนต้ังแตวันทําการ ที่ปรากฏเหตุตาม 29.1  
(ข) แจงใหผูถือหนวยลงทุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหนวยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียลงทะเบียนรวมทั้งแจงเปนหนังสือให
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดวย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันทําการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1  
(ค) จําหนายหลักทรัพยหรือทรัพยสินที่เหลืออยูของกองทุนเปดดังกลาวภายใน 5 วันทําการนับต้ังแตวันถัดจากวันทําการท่ีปรากฏ
เหตุตาม 29.1 เพื่อรวบรวมเงินเทาที่สามารถกระทําไดเพื่อชําระคาขายคืนหนวยลงทุนใหผูถือหนวยลงทุนโดยอัตโนมัติ  
(ง) ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนตามสัดสวนจํานวนเงินที่รวบรวมไดตาม (ค) ใหผูถือหนวยลงทุนภายใน 10 วันทําการนับต้ังแตวันถัด
จากวันทําการที่ปรากฏเหตุตาม 29.1   และเม่ือไดดําเนินการชําระคาขายคืนหนวยลงทุนแลวจะถือวาเปนการเลิกกองทุนเปดนั้น  
 
เม่ือไดดําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว หากมีหลักทรัพยหรือทรัพยสินคงเหลืออยูจากการดําเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของ
กองทุนรวม  
 
31. การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนใหแกผูถือหนวยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :  
บริษัทจัดการจะจัดใหมีการชําระบัญชี โดยจะแตงต้ังผูชําระบัญชีที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหความเห็นชอบเพื่อทําหนาที่
รวบรวม และแจกจาย 
ทรัพยสินที่คงเหลือจากการชําระหน้ีสินของกองทุนรวมแลวใหแกผูถือหนวยลงทุน รวมทั้งทําการอยางอื่นตามแตจําเปนเพื่อชําระ
บัญชีกองทุนใหเสร็จส้ิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับคาใชจายและเงิน
คาตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจายจากทรัพยสินของกองทุนรวมและผูชําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียเงินคืน
ใหแกผูถือหนวยลงทุนตามมูลคาทรัพยสินสุทธิเทาที่คงเหลืออยูตามสัดสวนจํานวนหนวยลงทุนที่ผูถือหนวยลงทุนถืออยูตาม
หลักฐานที่ปรากฎในทะเบียนผูถือหนวยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ  
 
เม่ือไดชําระบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูชําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว หากปรากฎวายังมีทรัพยสินคงคางอยูใหผูชําระบัญชีจัดการโอนทรัพยสินดังกลาวให
ตกเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
32. ขอกําหนดอ่ืน ๆ : 
32.1 สิทธิประโยชนดานภาษีของผูถือหนวยลงทุน  
สิทธิและหนาที่เก่ียวกับภาษีของผูลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จะเปนไปตามกฏกระทรวง กฎหมายประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรและที่แกไขเพิ่มเติม (ถามี) ดังตอไปนี้ ซึ่งผูลงทุนมีหนาที่ตองศึกษารายละเอียดไดจากคูมือภาษีเก่ียวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  
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1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 228 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2544  
 
2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 90) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงิน
ไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2544  
 
3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 91) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงิน
ไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2544  
 
4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 93) เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงิน
ไดสําหรับเงินไดเทาที่ไดจายเปนคาซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ และการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2544  
 
5. กฎหมายภาษีอากรอื่นใดที่เก่ียวของที่จะมีขึ้นในอนาคต (ถามี) 
 
32.2  หนาที่และความรับผิดชอบของผูถือหนวยลงทุน  
การลงทุนในกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ ผูถือหนวยลงทุนมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเม่ือผูถือหนวยลงทุนไดดําเนินการตาม
เงื่อนไขที่กฎหมายภาษีอากรกําหนดไวครบถวนแลว ดังนั้น ผูถือหนวยลงทุนจึงมีหนาที่ตอไปนี้  
1. ศึกษาคูมือภาษีอากร และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนใหชัดเจนกอนตัดสินใจลงทุน  
2. ตรวจสอบการลงทุนในกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพของตนเองใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร  
3. แสดงขอมูลการลงทุนตอกรมสรรพากร และดําเนินการเสียภาษีในกรณีที่มีการขายคืนหนวยลงทุน หรือมีการลงทุนไมเปนไปตาม
เงื่อนไขในการไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีที่กําหนดไวในกฎหมายภาษีอากร  
4. หนาที่อื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด 
 
32.3 การดํารงความเพียงพอของเงินกองทุน 
ในกรณีที่บริษัทจัดการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวย
หลักเกณฑเก่ียวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะ
เปล่ียนใหบริษัทจัดการรายอื่นเขาจัดการกองทุนรวมแทน ดวยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงขางมาก
ของผูถือหนวยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุน
รวมภายในสิบหาวันนับแตวันที่บริษัทจัดการรูหรืออาจรูถึงการไมสามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ หากมี
เหตุจําเปนและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได  โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม
จะคํานึงถึงประโยชนของผูถือหนวยลงทุนเปนสําคัญ  และในกรณีที่มีคาใชจายเกิดขึ้นจากการเปล่ียนบริษัทจัดการ  
 
บริษัทจัดการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว หากบริษัทจัดการไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจัดการ
จะดําเนินการเลิกกองทุนรวมตอไป   
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32.4 ขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดจะถือหนวยลงทุนไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
กองทุนรวม ยกเวนในกรณีเขาขอยกเวนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน วาดวยเร่ืองหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือ
หนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ  
 

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเก่ียวกับสิทธิของผูถือหนวยลงทุนกรณีที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน ดังนี้ 
(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผูถือหนวยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลเดียวกันใดเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน 
 

(2) การจํากัดสิทธิรับเงินปนผลของผูถือหนวยลงทุนที่มีสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
(ก) บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดที่ถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน จะถูกจํากัดสิทธิรับเงินปนผลในสวนท่ีถือเกิน
นั้น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
1. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนมิไดเกิดจากการไดหนวยลงทุนมาเพิ่มเติม 
2. การเกินสัดสวนการถือหนวยลงทุนเปนกรณีขอยกเวนขอจํากัดการถือหนวยลงทุนของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ไดรับการยกเวนตาม
ประกาศคณะกรรมการก.ล.ต. 
(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปนผลสวนที่ถูกจํากัดสิทธิตาม (ก) ใหเปนรายไดของแผนดิน 
(ค) ในระหวางการดําเนินการเพื่อยกเงินปนผลใหเปนรายไดของแผนดินบริษัทจัดการจะจัดทําบัญชีและแยกเงินปนผลสวนดังกลาว
ออกจากทรัพยสินอื่นของกองทุนรวมโดยไมนํามารวมคํานวณเปนมูลคาทรัพยสินของกองทุนรวม 
 

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียง
สวนที่เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิด
หนวยลงทุนหากเปนการขอมติรายชนิดหนวยลงทุน บริษัทจัดการจะไมนับคะแนนเสียงสวนที่เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหนวย
ลงทุนชนิดนั้น เวนแตชนิดหนวยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุมบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุมเดียวเปนผูถือหนวยลงทุน
ชนิดนั้น บริษทัจัดการจะนับคะแนนเสียงของผูถือหนวยลงทุนดังกลาวเต็มตามจํานวนท่ีถืออยู 
 

32.5  การรับผลประโยชนตอบแทนเนื่องจากการท่ีกองทุนใชบริการบุคคลอื่น (soft commission) 
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชนตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เปนผูใหบริการ อันเนื่องมาจากการใชบริการของบุคคลดังกลาว
ในการจัดการกองทุนได  แตตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (1)  ผลประโยชนตอบแทนที่รับไวนั้นตองเปนทรัพยสินที่มีมูลคาในทางเศรษฐกิจและตองเก่ียวกับบทบาทโดยตรงของความ
เปนกองทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ 
 (2)  ตองไมมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาบริษัทจัดการใชบริการของบุคคลนั้นบอยคร้ังเกินความจําเปนเพื่อใหกองทุนไดรับ
ประโยชนจากบุคคลดังกลาว (churning) 
 

ในการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหแกกองทุนที่อยูภายใตการบริหารจัดการของบริษัทจัดการ  บริษัทตองกระทําดวยความ
เปนธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพยที่อาจมีไวไดของกองทุนนั้นดวย 
 

32.6 การจัดทําทะเบียนหนวยลงทุน การโอนหนวยลงทุน และขอจํากัดในการโอนหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนาที่จัดใหมีทะเบียนผูถือหนวยลงทุนตามหลักเกณฑที่ออกตามมาตรา 125 (5) แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
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ใหสันนิษฐานไวกอนวาทะเบียนหนวยลงทุนถูกตอง และการชําระเงินหรือทรัพยสินอื่น รวมทั้งการใหสิทธิหรือการจํากัดสิทธิใด ๆ แก
ผูถือหนวยลงทุนที่ปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถือหนวยลงทุน หากไดกระทําตามขอกําหนดในขอผูกพันหรือตามกฎหมายแลว 
ใหถือวาบริษัทจัดการกองทุนรวมไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว 
 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอํานาจปฏิเสธการโอนหนวยลงทุน ในกรณีที่การถือหนวยลงทุนเกินขอจํากัดการถือหนวยลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑเก่ียวกับขอจํากัดการถือหนวยลงทุนในกองทุนรวมและหนาที่ของบริษัทจัดการ 
 

32.7 หลักเกณฑและวิธีการในการขอมติของผูถือหนวยลงทุน 
การดําเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติของผูถือหนวยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุน
รวมไดดําเนินการไปตามมติของผูถือหนวยลงทุนที่ไดรับมาโดยชอบแลว ใหถือวาผูถือหนวยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบใหดําเนินการ
ดังกลาวและมีผลผูกพันตามมติ 
 

มติของผูถือหนวยลงทุนที่ใหดําเนินการใดอันเปนการขัดหรือแยงกับหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย ใหถือวามตินั้นเสียไป 
 

ในกรณีที่เปนการขอมติเพื่อแกไขขอผูกพันในเร่ืองที่กระทบตอสิทธิของผูถือหนวยลงทุนอยางมีนัยสําคัญ ตองไดรับมติโดยเสียงขาง
มากของผูถือหนวยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหนวยลงทุนรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
โครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เวนแตกรณีที่กองทุนรวมมีการแบงชนิดหนวยลงทุน การขอมติผูถือหนวยลงทุนตองเปนไปตาม
หลักเกณฑเพิ่มเติมดังตอไปนี้ดวย 
(1) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนทุกชนิด โดยแตละชนิดไดรับผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนไมเทากัน ให
ไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(2) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุนไมวากรณีใด ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนที่ถือหนวย
ลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนแตละชนิด 
(3) ในกรณีที่เปนการขอมติที่มีผลกระทบตอผูถือหนวยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ใหไดรับมติผูถือหนวยลงทุนชนิดที่ไดรับผลกระทบเกิน
ก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยลงทุนชนิดนั้น 
 

32.8 ขอกําหนดเก่ียวกับ FATCA และกฎหมายภาษีตางประเทศในลักษณะเดียวกัน 
ในป พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายท่ีเรียกวา Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งตอไปจะเรียกวา 
FATCA) โดยมีผลบังคับใชวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหสถาบันการเงินที่ไมใชสัญชาติอเมริกัน
นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอมูลเก่ียวกับบัญชีของบุคคลที่อยูในบังคับตองเสีย
ภาษีใหกับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สัญชาติอเมริกัน ผูซึ่งมีถ่ินที่อยูถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซึ่ง
มีถ่ินที่อยูทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปดหรือมีไวกับ FFI นั้น นอกจากน้ียังปรากฎดวยวาในปจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศ
กําลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอกําหนดและหลักเกณฑในลักษณะที่คลายคลึงกับ FATCA (ซึ่งตอไปจะรวมเรียก FATCA และ
กฎหมายดังกลาววา “กฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ”) 
  

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือวาเปน FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดใหตองเขาผูกพันตนกับหนวยงานสรรพากรของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนาที่ตองรายงานขอมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลท่ีมีลักษณะตาม
หลักเกณฑที่ FATCA กําหนด หนาที่ในการตรวจสอบขอมูลลูกคาเพื่อหาความสัมพันธของลูกคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และ
รวมถึงหนาที่ในการกําหนดใหลูกคาบางประเภทตองจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑของ FATCA เปนตน 
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ภายใตขอกําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเขาผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑของ FATCA (กลาวคือ มีสถานะเปน 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะไดรับผลกระทบที่สําคัญในสองกรณี คือ 
(1) ตองถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะไดรับจากรายได ผลประโยชนหรือเงินจากการขายทรัพยสินทางการเงินใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป และเงินลงทุนทางออมใน
ทรัพยสินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2560 เปนตนไป โดย FATCA กําหนดใหสถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา
และ FFI ที่เขารวมผูกพันตนตามขอกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรับฝากทรัพยสิน 
ผูสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหนวยลงทุน) มีหนาที่ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายดังกลาวกอนชําระใหกับกองทุนรวมที่เปน NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและตางประเทศรวมทั้งผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการ
ขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน ที่เขารวมผูกพันตามขอกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือ
ยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําใหกองทุนรวมไมสามารถดําเนินการลงทุนตอไปได และ/หรือ
ดําเนินการลงทุนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําใหผูถือหนวยลงทุนไมสามารถทํารายการผานทางผูสนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหนวยลงทุนไดอีกตอไป 
 
เพื่อมิใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรับผลกระทบในการดําเนินงานรวมท้ังเพื่อเปนการรักษาประโยชนของผูถือหนวยลงทุน
โดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเขาผูกพันตนเพ่ือปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศท่ีเก่ียวของ และเพ่ือใหบริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใตขอกําหนดและหลักเกณฑ
ของกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของได บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมท้ังผูที่เก่ียวของกับการปฎิบัติงานของกองทุน เชน 
ผูดูแลผลประโยชน ผูรับฝากทรัพยสิน และผูสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหนวยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังนี้ 
(1) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนที่เขาขายเปนพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเปนบุคคลตามที่กฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ
กําหนด) ใหคํายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําสงขอมูล (เชน ชื่อ ที่อยู เลขประจําตัวผูเสียภาษีของ
สหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลคาหนวยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินคาขายคืนหนวยลงทุนหรือเงินปนผลที่ไดรับ เปนตน) ที่มีอยูในบัญชี
ทั้งหมดของผูถือหนวยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ใหกับหนวยงานของรัฐทั้งในและตางประเทศ ตามขอกําหนดของกฎหมาย
ตางประเทศที่เก่ียวของ 
(2) รองขอใหผูถือหนวยลงทุนนําสงขอมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจนทราบความเก่ียวของกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เชน หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการใหขอมูลตามหัวขอที่กําหนดไวในแบบฟอรมของ
หนวยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจงปรับปรุงขอมูลเม่ือขอมูลที่เคยใหไวมีการเปล่ียนแปลง เปนตน รวมถึง
นําสงหลักฐานเพ่ือยืนยันการเขารวมใน FATCA หรือกฎหมายตางประเทศท่ีเก่ียวของ (ในกรณีที่เปนลูกคาสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ 
เปนไปตามหลักเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายดังกลาว 
(3) ดําเนินการอื่นใดเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ 
 
เพื่อเปนการปองกันและลดผลกระทบท่ีจะเกิดตอกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุน
โดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นหากมีการดําเนินการที่สอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน ในกรณีที่ผูถือหนวย
ลงทุนปฏิเสธการดําเนินการหรือไมแสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ตามความจําเปนและความเหมาะสม โดยถือวาผูถือหนวยลงทุนดังกลาว
รับทราบการดําเนินการตามที่บริษัทจัดการแจงนี้แลว และ/หรือไดดําเนินการตามขอตกลงท่ีไดระบุไวในคําขอเปดบัญชี   
(1) ไมรับคําส่ังซ้ือ/ สับเปล่ียน/ โอน หนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
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(2) ระงับหรือหยุดใหบริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลคาหนวยลงทุนใหแกผูถือหนวยลงทุนดังกลาว 
(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ที่จายจากรายไดเงินลงทุน เงินปนผลและ/หรือเงินที่ชําระคาขายคืนหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุนราย
นั้นได เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑและขอกําหนดของกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ตองไมขัดกับกฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอื่นใดอันเปนการปองกันหรือลดผลกระทบ หรือทําใหกองทุนหรือผูถือหนวยลงทุนโดยรวมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น หาก
มีการดําเนินการท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางประเทศที่เก่ียวของขางตน 

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

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


