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หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 
รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 

รหัสกองทุน : KRN 

ระดับความเสี่ยงของกองทุน 

ต่่า 1 2 3 4 5 6 7 8 8+ สูง 

 

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือน ได้  
ดงันั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงนิลงทุนจ่านวนมาก 
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ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม 

ชื่อ กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร ์ฟันด์2 
Krung Thai Trigger Fund2 : KT-TRIG2 

ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสม  

อายุโครงการ ไม่ก ำหนดอำยุโครงกำร 
เงื่อนไขอื่นๆ 
(1) บริษัทจัดกำรจะเลิกโครงกำร เมื่อเป็นไปตำมเง่ือนไขใดเง่ือนไขหนึ่ง ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร 
ดังต่อไปนี้  
(1.1) เมื่อมูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ต่ ำกว่ำ 10.5555 บำท เป็นเวลำ 3 วันท ำกำรติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของ
กองทุนที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลค่ำ
หน่วยลงทุนไม่ต่ ำกว่ำ 10.5555 บำท และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงินสดทั้งหมด ณ วันท ำ
กำรใด หรือ    
(1.2) กรณี ณ วันท ำกำรใดก็ตำมที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงินสดบำงส่วน หรือทั้งหมด 
และสำมำรถรับซื้อคืนได้ไม่ต่ ำกว่ำอัตรำที่บริษัทจัดกำรก ำหนด  
 
ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งตำม (1.1) หรือ (1.2) แล้วแต่กรณี บริษัทจัดกำรจะพิจำรณำรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันที่เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น ทั้งนี้ มูลค่ำหน่วย
ลงทนุที่คนืให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 105 ของมูลค่ำที่ตรำไว ้(10 บำท)  
 
(2) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้ว ในกรณีที่กองทุนไม่สำมำรถระดมทุน และ/
หรือไม่สำมำรถลงทุนให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนได้อย่ำงเหมำะสม และ/หรือเพื่อประโยชน์โดยรวม
ของผู้ถือหน่วยลงทุน และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่บริษัทต้องยุติโครงกำรซึ่งเป็นไปที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียด
โครงกำรข้อ 5.2.7 เงื่อนไขกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจะคืนเงินค่ำจองซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน
ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในโครงกำรจัดกำรกองทุนรวม 

นโยบายการลงทุน กระจำยเงินลงทุนของกองทุนในตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน ตรำสำรแห่งหนี้ เงินฝำก และ/หรือลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  หรือหลำยอย่ำงได้ตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด หรือให้ควำมเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จัดกำรกองทุนจะปรับสัดส่วน
กำรลงทุนได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ   
 
กองทุนอำจกู้ยืมเงิน หรือท ำธุรกรรมกำรให้ยืมหลักทรัพย์ ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน หรือธุรกรรมกำร
ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

 
 

 

ข้อมูลสว่นสรุปรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพัน 
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นโยบายการลงทุน (ต่อ) กองทุนจะเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี ้
กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำร ดังต่อไปนี้  
1. ตรำสำรที่มีลักษณะของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  
2. ตรำสำรแห่งหนี้ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือของตรำสำรหรือของผู้ออกตรำสำรต่ ำกว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non-
investment grade)  
3. ตรำสำรแห่งหนี้ท่ีไม่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Unrated Securities)  
4. หลักทรัพย์ของบริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) 
 
อย่ำงไรก็ตำม กองทุนอำจมีไว้ซึ่งตรำสำรหนี้ที่มีอันดับควำมน่ำเช่ือถือต่ ำก ว่ำที่สำมำรถลงทุนได้ (non-
investment grade) เฉพำะกรณีที่ตรำสำรหนี้นั้นได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือที่สำมำรถลงทุนได้ 
(investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่ำนั้น 
 
ทั้งนี้ กำรค ำนวณสดัส่วนกำรลงทนุตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน มิให้นับรวมถึงช่วงเวลำดังต่อไปนี้ โดย
ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นส ำคัญ โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอื
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

(ก) ช่วงเวลำระหว่ำงรอกำรลงทุน ซึ่งมีระยะเวลำประมำณ 30 วันนับแต่วันจดทะเบยีนกองทรัพย์สิน 
(ข) ช่วงระยะเวลำที่กองทุนจ ำเป็นต้องรอกำรลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผูล้งทุนท ำกำรขำยคืนหรือ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีกำรโอนย้ำยกองทุนจ ำนวนมำก ซึ่งมีระยะเวลำไมเ่กิน 10 วันท ำกำร  
 
ในกรณีที่กำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้
บริษัทจัดกำรด ำเนินกำรแก้ไขสัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วัน
นับแต่วันที่สัดส่วนกำรลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดกำรจะได้รับมติ
จำกผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว 

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน
จะได้จากเงินลงทุน 

ผู้ลงทุนมีโอกำสได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในรูปของก ำไรจำกมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มจำกผลตอบแทนของ
ตรำสำรที่กองทุนเข้ำไปลงทุนไว้ โดยกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเมื่อเป็นไปตำมเงื่อนไขที่บริษัทจัดกำรก ำหนด ซึ่งผู้
ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดำจะได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องเสียภำษี 

วันที่ได้รับอนุมัติให้
จัดต้ังกองทุนรวม 

5 สิงหำคม 2562 

วันที่เสนอขายหน่วย
ลงทุนคร้ังแรก 

14 – 16 สิงหำคม 2562 

มูลคา่ขัน้ต่่าของการ
สั่งซื้อคร้ังแรก 

10,000 บำท 
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ค่าถามค่าตอบเกี่ยวกับลักษณะที่ส่าคัญของกองทุนรวม 
 
 
1. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการก่าหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร ? 

• ไม่มี      
 

2. กองทุนรวมนี้มีจ่านวนเงินทุนโครงการเท่าใด อย่างไร ? 

• 2,000 ล้ำนบำท โดยในช่วงระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจัดกำรอำจเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจ ำนวนเงินทุน
ของโครงกำรได้ ไม่เกินร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทุนของโครงกำร ทั้งนี้  หำกบริษัทจัดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเกินจ ำนวน
เงินทุนของโครงกำร แต่ไม่เต็มจ ำนวนท่ีเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของจ ำนวนเงินทุนของโครงกำร (greenshoe) บริษัทจัดกำรขอสงวน
สิทธิด ำเนินกำรปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน และด ำเนินกำรจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมก่อนครบก ำหนดสิ้นสุด
ระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 
 

3. กองทุนรวมนี้เหมาะสมทีจ่ะเปน็ทางเลือกส่าหรับเงินลงทุนลักษณะใด? 

• เหมำะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องกำรกระจำยควำมเสี่ยงได้ในระดับปำนกลำงถึงสูงจำกกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำร
ลงทุนในตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรแห่งหนี ้และ/หรือหลักทรัพย์และตรำสำรทำงกำรเงิน ตลอดจนเครื่องมือทำงกำรเงินต่ำงๆ ทีไ่ด้
ก ำหนดไว้ในโครงกำรทีบ่ริษัทจัดกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นตรำสำรที่มีคุณภำพและให้ผลตอบแทนท่ีเหมำะกับควำมเสี่ยง  

 

4. ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมนีัยส่าคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทนุ ? 
• เงินลงทุนของท่ำนอำจได้รับผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกควำมผันผวนของรำคำตรำสำร กำรขำดสภำพคล่อง และกำร

ด ำเนินงำนของผู้ออกตรำสำร 
 

5. กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน หรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษาเงินต้นหรือไม่
อย่างไร ? 

• กองทุนรวมนีเ้ป็นกองทนุท่ีไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน และไม่เป็นกองทุนรวมที่มุ่งรักษำเงินต้น  
 

6. กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร? 

• วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชี : ไม่เกิน 1 ปี  

• วันท่ีสิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันถัดจำกวันจดทะเบียนกองทรัพยส์ินเป็นกองทุนรวม 
 

******************************************* 
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ค่าถามและค่าตอบเกี่ยวกับข้อก่าหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน 
 

 
 
 

1. กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร ? 

• วิธีการขายหน่วยลงทุน 
กองทุนเปิดเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) เพียงครั้งเดียว ระหว่ำงวันท่ี 14 – 16 สิงหำคม 2562 ตั้งแต่เวลำเริ่มเปิดท ำกำร
ของบริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซือ้คืน (ถ้ำม)ี จนถึงเวลำ 15.30 น. 
 

• จ่านวนเงินลงทุนขัน้ต่่า :  ลงทุนขั้นต่ ำ 10,000 บำท หำกค ำนวณเป็นหน่วยลงทุนที่รำคำ 10 บำทตอ่หน่วย คือลงทุนขั้นต่ ำ
จ ำนวน 1,000 หน่วย   

 
ผู้สนใจลงทุนสำมำรถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน (ถ้ำมี) ดังนี้ 

1. กรณีทีส่ั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่ำน บริษัทจัดกำร หรือธนำคำร กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ทุกสำขำ ผู้สั่งซื้อตอ้งช ำระเป็นเงินสด ค ำสั่งหัก
บัญชีธนำคำร เช็ค หรือดรำฟต์ สั่งจ่ำยในนำม “บัญชจีองซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์2” และน ำฝำกได้ที่  

- บัญชีกระแสรำยวัน ธนำคำร กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำสวนมะลิ  
- เลขท่ี 153-6-11431-6 

 
2. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่ำน ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ผูส้ั่งซื้อต้องช ำระเป็นเงินสด ค ำสั่งหักบัญชีธนำคำร เช็ค หรือดรำฟตส์ั่ง
จ่ำยในนำม “บัญชีจองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย” และน ำฝำกไดท้ี่  

-    บัญชีกระแสรำยวัน ธนำคำรทสิโก้ จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 
-    เลขท่ี 0001-114-0050423 

 
3. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน) ผู้สั่งซื้อต้องช ำระเป็นเงินสด ค ำสั่งหักบัญชีธนำคำร เช็ค 
หรือดรำฟต์ สั่งจ่ำยในนำม“บัญชจีองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ.หลกัทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย”และน ำฝำกได้ที่  

- บัญชีกระแสรำยวัน ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักลมุพิน ี
- เลขท่ี 889-1-01226-1 

 
4. กรณีที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน ดังต่อไปนี้ รำยละเอียดตำมตำรำงด้ำนล่ำง ท้ังนี้ บริษัท
จัดกำรอำจแต่งตั้งผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตั้งผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในภำยหลังได้ โดยผูส้นใจลงทุนสำมำรถสอบถำมรำยชื่อผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร 
 

• ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จ ำกัด (มหำชน) • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) 

• ธนำคำรแลนด์แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน)   • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

• ธนำคำรออมสิน • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ำกัด (มหำชน) 

• ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

• บริษัท แอ๊ดวำนซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

• บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ำกัด • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
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• บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน) • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

• บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  • บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  

• บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ำกัด • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ ำกัด  

• บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) • บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ำกัด (มหำชน) 

• บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด(มหำชน) • บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 

• บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ำกัด(มหำชน)  • บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) 

• บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด  • บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 

• บริษทัหลกัทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด • บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เอเชีย เวลท์ จ ำกัด  

• บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส(ประเทศไทย) จ ำกัด • บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซ้ือขำยหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จ ำกัด  

• บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ ำกัด • บริษทัหลักทรัพย์นำยหน้ำซ้ือขำยหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จ ำกัด 

• บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด • บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซ้ือขำยหน่วยลงทุน ฟินโนมีนำ จ ำกัด 

• บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกัด • บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซ้ือขำยหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ำกัด  

• บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) • บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซ้ือขำยหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จ ำกัด 

• บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด(มหำชน) • บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซ้ือขำยหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ำกัด  

• บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด(มหำชน) • บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซ้ือขำยหน่วยลงทุน อินฟินิติ จ ำกัด 

• บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่ำ จ ำกัด • บริษัทหลักทรัพย์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ ำกัด 
 

ผู้สั่งซื้อต้องช ำระเป็นเงินสด ค ำสั่งหักบัญชีธนำคำร เช็ค หรือ ดรำฟต์ สั่งจ่ำยในนำม "บัญชจีองซ้ือหน่วยลงทุนของ บมจ.
หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรงุไทย" โดยบัญชจีองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่ำวเป็นบัญชีประเภทกระแสรำยวัน และ/หรือบัญชีประเภทออม
ทรัพย์ ไว้ท่ี 

สั่งจ่ำยในนำม “บัญชีจองซื้อหนว่ยลงทุนของ บมจ.หลักทรัพย์จดักำรกองทุน กรุงไทย” และ/หรอืบัญชีอ่ืนใดที่บริษัทจัดกำร
จะแจ้งให้ทรำบต่อไป ซึ่งบริษัทจัดกำรเปิดไว้กับธนำคำรพำณิชย์ ดังต่อไปนี ้

  - ธนำคำร กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน)  สำขำสวนมะลิ    เลขท่ีบัญชี 153-6-09908-2 
 - ธนำคำร กรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน)  สำขำรัชดำ-สี่แยกสำธุประดิษฐ์   เลขท่ีบัญชี 195-3-05057-0 
 - ธนำคำร กรุงศรีอยธุยำ จ ำกัด (มหำชน)  ส ำนักพระรำม 3    เลขท่ีบัญช ี777-0-04854-1 
 - ธนำคำร กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)  สำขำถนนพระรำมที่ 3    เลขท่ีบัญชี 057-1-07543-1 
 - ธนำคำร ทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)  สำขำช่องนนทรี    เลขท่ีบัญชี 028-1-05955-0 
 - ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  สำขำย่อยอำคำร เอส วี ซิตี้ (พระรำม 3)  เลขทีบั่ญชี 295-3-00099-9 
 - ธนำคำรธนชำต จ ำกัด (มหำชน)  สำขำสวนพล ู    เลขท่ีบัญชี 114-3-00016-9 

- ธนำคำรพำณิชย์อื่นใดท่ีบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ทรำบต่อไป 
 

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ช ำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คหรือดรำฟต์ จะต้องยื่นช ำระให้เสร็จสิ้นก่อนเวลำเคลียริ่งของธนำคำร
พำณิชย์ภำยในวันท ำกำรก่อนวันท ำกำรสุดท้ำยที่เปิดเสนอขำยหน่วยลงทุน โดยในวันท ำกำรสุดท้ำยของกำรเปิดเสนอขำยครั้งแรก 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิท่ีจะรับช ำระเงินค่ำซื้อหน่วยลงทุน เฉพำะเงินสดหรือเงินโอน (เงินสดหรือเช็ค TR) เท่ำนั้น 

 
 



 
 

 
 

 
P a g e  6 | หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปิดกรุงไทย ทรกิเกอร์ ฟนัด์2 
Krung Thai Trigger Fund2 

KT-TRIG2 

 

• วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทนุ 
❖ รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเข้ำเง่ือนไขกำรเลิกกองทุน โดยเป็นไป
ตำมเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ตำมที่บริษัทจัดกำรเห็นสมควร ดังต่อไปนี้  
(1) เมื่อมูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ต่ ำกว่ำ 10.5555 บำท เป็นเวลำ 3 วันท ำกำรติดต่อกันขึ้นไป และทรัพย์สินของกองทุนที่จะรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะต้องเป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงินสดทั้งหมด หรือเมื่อมูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ต่ ำกว่ำ 10.5555 บำท 
และทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงินสดทั้งหมด ณ วันท ำกำรใด หรือ    
(2) กรณี ณ วันท ำกำรใดก็ตำมที่ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงินสดบำงส่วน หรือทั้งหมด และสำมำรถรับซื้อ
คืนได้ไม่ต่ ำกว่ำอัตรำที่บริษัทจัดกำรก ำหนด  
 
ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรจะท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจ ำนวนของผู้ถือหน่วยลงทนุทุกรำยไปยังกองทุนเปิดกรุงไทย
ตรำสำรตลำดเงิน หรือกองทุนรวมตลำดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดกำรเปิดให้บริกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภำยใน 5 วันท ำกำรนับ
แต่วันท่ีเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่งตำม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี  โดยมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทนุต้องไม่ต่ ำ
กว่ำร้อยละ 105 ของมูลค่ำที่ตรำไว้ (10 บำท)  

 
ผู้ถอืหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตรำสำรตลำดเงิน หรือกองทุนรวมตลำดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดกำร
เปิดให้บริกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรหลังจำกกำรท ำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ดังนั้น 
ผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถด ำเนินกำรขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ โดยเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ระบุไว้ใน
หนังสือช้ีชวนของกองทุนเปิดกรุงไทยตรำสำรตลำดเงิน หรือกองทุนรวมตลำดเงินอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดกำรเปิดให้บริกำรสับเปลี่ยน
หนว่ยลงทุน ท้ังนี ้บริษัทจัดกำรจะไม่คิดค่ำธรรมเนียมใดๆ ท้ังสิ้น  

 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือหยุดกำรขำยคืนหน่วย
ลงทุนอัตโนมัติ หำกมีกำรผิดนัดช ำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุน
ลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะประกำศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบ ณ ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำร และส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำน
สำขำของผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืน และจะรำยงำนกำรไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ 
หรือหยุดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ พร้อมทัง้แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลัน 
 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดกำรจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน โดยจะติดประกำศไว้ท่ีบริษัทจดักำร 
 
บริษัทจัดกำรจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนที่ค ำนวณได้ในแต่ละสิ้นวันท ำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในกำรค ำนวณรำคำรับ
ซื้อคืนโดยมูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะต้องได้รับกำรรับรองจำกผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว 
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❖ รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุกำรณ์ที่มูลค่ำหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุนภำยใน 6 เดือนนับจำกวันจดทะเบียนกอง
ทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดกำรจะเปิดท ำกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน โดยจะเปิดให้มีกำรรับ
ค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนอีกครั้ง ในวนัท ำกำรแรกนับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดือนนับจำกวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทุนรวม เป็นต้นไป โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสำมำรถส่งค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร หรือผู้สนับสนุนกำรขำย
หรือรับซื้อคืน (ถ้ำมี) ได้ทุกวันท ำกำร จนถึง 15.30 น. 

 
ในกรณีขำยคืนหน่วยลงทุน ท่ำนจะไดร้ับกำรช ำระเงินค่ำขำยคนืหนว่ยลงทนุ ภำยใน 5 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันถัดจำกวันรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน และ/หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ

 
2. กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทนุ? 

• บริษัทจัดกำรอำจขอสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กบั 
1) พลเมืองสหรัฐอเมริกำ หรือผู้มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือที่
ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกำ  
2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมถึงสำขำของนิติ
บุคคลดังกล่ำว  
3) หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ  
4) ผู้ลงทนุซึง่ติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งค ำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดกำร หรือช ำระ/รับช ำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุน
ดังกล่ำวในประเทศสหรัฐอเมริกำ ท้ังนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดกำรทีต่ั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำว 
5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่ำวตำมข้อ 1) – 4) 

 
บริษัทจัดกำรขอสงวนสทิธิที่จะปฏเิสธหรือระงับกำรสั่งซื้อ กำรจัดสรร และ/หรือ กำรโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 
ส ำหรับผู้ลงทุนที่มลีักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น 

 
3. กองทุนรวมนี้มีข้อก่าหนดเกี่ยวกับการเลื่อนก่าหนดเวลาช่าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม
ค่าสั่งท่ีรับไว้แล้ว และการหยุดรับค่าสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนอย่างไร? 

• บริษัทจัดกำรอำจเลื่อนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ที่ได้มีค ำสั่งขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุน
เปิดได้ในกรณี ดังต่อไปน้ี  
(1) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีที่เข้ำเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับควำม
เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่ำงสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดังกล่ำวอยู่
นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม  
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(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีค ำสั่งขำยหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำที่บริษัทจดักำรกองทุนรวมพบว่ำ รำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ดังกล่ำวไม่ถูกต้องต่ำงจำกรำคำรับซื้อคืนหน่วยลงทุนท่ีถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตำงค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตรำตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำ
รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลังและรำยงำนกำร
ชดเชยรำคำ  
 

• บริษัทจัดกำรอำจไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ 
ได้รับไว้แล้ว หรืออำจหยุดรับค ำสั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ ในกรณีทีป่รำกฏเหตุดังต่อไปนี้  
(1) ตลำดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขำยหลักทรัพย์ไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ  

 
(2) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแล้ว มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ โดยได้รับควำม
เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แล้ว  
(ก) มีเหตจุ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่ำงสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน  
ทั้งนี้ กำรไม่ขำย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งที่รับไว้แล้ว หรือกำรหยุดรับค ำสั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืนหรือ
ค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้กระท ำได้ไมเ่กนิ 1 วันท ำกำร เว้นแต่จะได้รับกำรผ่อนผันจำกส ำนักงำน  
 
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
กองทุนรวมอย่ำงมีนัยส ำคัญ  
(ก) ตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไมส่ำมำรถเปดิท ำกำรซื้อขำยได้ตำมปกติ ท้ังนี้ เฉพำะในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนใน
หลักทรัพย์ทีซ่ื้อขำยในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์แห่งนัน้เกินกว่ำร้อยละ 10 ของมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุกำรณ์ที่ท ำให้ไมส่ำมำรถแลกเปลีย่นเงินตรำต่ำงประเทศไดอ้ย่ำงเสรี และท ำให้ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรับ
โอนเงินจำกต่ำงประเทศได้ตำมปกติ หรือ  
(ค) มีเหตทุี่ท ำให้กองทุนรวมไม่ได้รับช ำระเงินจำกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตำมก ำหนดเวลำปกติ ซึ่งเหตุดังกล่ำวอยู่เหนือ
กำรควบคุมของบริษัทจัดกำรกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว  

 
(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นกำรหยุดรับค ำสั่งซื้อหนว่ยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพำะรำย 
เนื่องจำกปรำกฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้  
(ก) บริษัทจัดกำรกองทนุรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่ำผูล้งทุนรำยนั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้  
1. กำรกระท ำท่ีเป็นควำมผดิมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำยเกีย่วกบักำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำ
จะเปน็กฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  
2. กำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย  
3. กำรกระท ำท่ีเป็นกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งเกี่ยวกับกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำย  
(ข) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรู้จักลูกค้ำ และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำได้ในสำระส ำคัญ  
 
(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปลี่ยนให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยอื่นเข้ำบริหำรจัดกำรกองทุนรวมภำยใต้กำรจัดกำรของตนอัน
เนื่องมำจำกกำรที่บริษัทจัดกำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุนได้ตำมประกำศคณะกรรมกำร
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ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรด ำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจกำรจัดกำรกองทุนรวม กำรจัดกำรกองทุน
ส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และกำรค้ำหลักทรัพย์และกำรจัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และกำร
เป็นผู้จัดกำรเงินทุนสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ ซึ่งให้กระท ำได้ไม่เกิน 3 วันท ำกำร 
 
(6) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเพื่อเลิกกองทุนรวมตำมข้อ 22.1.1. (4) ของหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (ข้อผูกพัน)  

 
(7) ในกรณีที่วันท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันที่ส ำนักงำนได้ประกำศก ำหนดให้เป็นวันหยุดท ำกำรของ
บริษัทจัดกำรกองทุนรวมเป็นกรณีพิเศษ ให้บริษัทจัดกำรกองทุนรวมหยุดรับค ำสั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืน และค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนส ำหรับวันดังกล่ำว และต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรหยุดรับค ำสั่งในกรณีดังกล่ำวไม่น้อยกว่ำ 5 วัน
ท ำกำรก่อนถึงวันหยุดท ำกำรกรณีพิเศษนั้น โดยจัดให้มีข้อมูลเรื่องดังกล่ำวไว้ในท่ีเปิดเผย ณ สถำนท่ีในกำรซื้อขำยหน่วยลงทุนทุก
แห่งของบริษัทจัดกำรกองทนุรวมและผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ำมี)  
 
(8) ในกรณีที่บริษัทพบว่ำรำคำขำยหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่ำงจำกรำคำขำยหน่วยลงทุนที่
ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตำงค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตรำตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของรำคำขำยหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำย้อนหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  
 

โดยเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวข้ำงต้น กองทุนจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด 

 

• เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและกำรเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้บริษัทจัดกำรหยุดรับค ำ
สั่งซื้อ ค ำสั่งขำยคืนหรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นกำรช่ัวครำวตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้อง
ไม่เกิน 20 วันท ำกำรติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ให้ขยำยระยะเวลำหยุดรับค ำสั่งซื้อ ค ำสั่ง
ขำยคืน หรือค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุออกไปได้   

 
4. วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร ? 

• กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมดุลยพินิจของผู้ลงทุน 
บริษัทจัดกำรจะเปดิรับค ำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ไม่เกิดเหตุกำรณ์ที่มูลค่ำหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นจนเป็นเหตุใหเ้ลิกกองทุน
ภำยใน 6 เดือนนับจำกวันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม โดยจะเปิดรบัค ำสั่งสับเปลี่ยนหนว่ยลงทุน ในวันท ำกำรแรกนับ
แต่วันครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดอืนนับจำกวนัจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม เป็นต้นไป ตำมวันและเวลำ ดังนี ้
- ในกรณีเป็นกองทุนต้นทำง ผู้ถือหน่วยลงทนุสำมำรถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร หรอืผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อ
คืน (ถ้ำมี) ได้ทุกวันท ำกำร จนถึง 15.30 น. 

 
ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรขอสงวนสิทธิในกำรท ำรำยกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตำมดุลยพินิจของผู้ลงทุน เป็นกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
แบบอัตโนมัติแทน โดยบริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเข้ำเง่ือนไขกำรเลิก
กองทุน ตำมเงื่อนไขที่บริษัทจดักำรก ำหนด 
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• กรณสีบัเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 
บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรรับซือ้คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อเข้ำเงื่อนไขกำรเลิกกองทุน ตำมที่บริษัทจัดกำร
ก ำหนด โดยจะท ำกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งจ ำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรำยไปยังกองทุนเปิดกรุงไทยตรำสำร
ตลำดเงิน หรือกองทุนรวมตลำดเงินอ่ืนใดที่บริษัทจัดกำรเปิดให้บริกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภำยใน 5 วันท ำกำรนับแต่วันท่ีเกิดเหตุ
ดังกล่ำว ทั้งนี้ กำรก ำหนดรำคำรับซื้อคืนของกองทุนและรำคำเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทยตรำสำรตลำดเงิน หรือ
กองทุนรวมตลำดเงินอื่นใดทีบ่ริษัทจัดกำรเปิดให้บริกำรสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจะใช้มูลค่ำหน่วยลงทุนของวันท ำกำรซื้อขำยที่
บริษัทจัดกำรก ำหนดเป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดรำคำขำยและรับซื้อคืนกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน  

 
5. กองทุนรวมนี้ก่าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุนและข้อจ่ากัดการโอนไว้อย่างไร? 

• ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนได้ตำมปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อำจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อ
ประโยชน์กับ 1) พลเมอืงสหรัฐอเมริกำ หรือผู้มีถิ่นฐำนอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกำ (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมรกิำ หรือ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกำครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทำงของประเทศสหรัฐอเมริกำ หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้ำงหุ้นส่วน เป็นต้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นภำยใต้กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ 
รวมถึงสำขำของนิติบุคคลดังกล่ำว 3) หน่วยงำนของรัฐบำลสหรัฐอเมริกำทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกำ 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อ
หรือรับข้อมูล หรือส่งค ำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดกำร หรือช ำระ/รับช ำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่ำวในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดกำรที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 5) กอง
ทรัพย์สินของบคุคลและนิติบุคคลดังกล่ำวตำมข้อ 1) – 4)  

 
ดังนั้น บริษัทจัดกำรอำจจะไม่รับลงทะเบียนกำรโอนหน่วยลงทุน หำกกำรโอนนั้นเป็นกำรโอนหรือจ ำหน่ำยให้กับหรือเพือ่ประโยชน์
กับผู้ลงทุนทีม่ีลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น 

 
6. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนได้จาก
ช่องทางใด? 

• ท่ำนสำมำรถติดตำมมูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน และรำคำขำยและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุนของท่ำนได้จำก 
- Website : www.ktam.co.th  
- บริษัทจัดกำร (Call Center) : 0-2686-6100 กด 9 

***************************** 
 
 
1. กองทนุนี้มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร? 

• บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นกำรขำยหน่วยลงทุนในกำรเสนอขำยครั้งแรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนจะด ำเนินกำรส่ง
มอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทนุให้แก่ผู้สั่งซื้อภำยใน 15 วันท ำกำร นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก 
และในกรณีที่บริษัทจัดกำรขำย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภำยหลังกำรเสนอขำยครั้งแรก บริษัทจัดกำรโดยนำยทะเบียนจะ
ด ำเนินกำรจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภำยใน 5 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันท ำกำรขำยหรือรับซือ้คืนหน่วย
ลงทุน 

ค่าถามและค่าตอบเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน 

http://www.ktam.co.th/


 
 

 
 

 
P a g e  11 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปิดกรุงไทย ทรกิเกอร์ ฟนัด์2 
Krung Thai Trigger Fund2 

KT-TRIG2 

 
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถกูจ่ากัดสิทธิในเร่ืองใด ภายใต้เง่ือนไขอย่างไร ? 

• กองทุนรวมนี้อำจไมไ่ด้รับกำรจดทะเบียนหำกมีกำรจดัสรรหน่วยลงทุนให้กลุ่มบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินหน่ึงในสำมของ
จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด เว้นแตเ่ข้ำข้อยกเว้นตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด 

 ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทนุท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด 
บริษัทจัดกำรต้องไม่นับคะแนนเสยีงของบุคคลหรือกลุม่บุคคลเดียวกันน้ันในส่วนทีเ่กินกว่ำหนึง่ในสำมของจ ำนวนหนว่ยลงทุนที่
จ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด 

 
3. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการด่าเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัท
จัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติม ? 

• ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนนิกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือเว็ป
ไซต์ของบริษัทจัดกำร (http://www.ktam.co.th) 

 
4. กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจน
วิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร? 

• ท่ำนสำมำรถน ำส่งข้อร้องเรยีนไดท้ี่ 
 - บริษัทหลักทรัพย์จดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) โทร. 0-2686-6100 
 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (Help center) โทร. 0-2263-6000 
            - ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 

• กองทุนรวมมีนโยบำยกำรระงับข้อพพิำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำร 
 ในกรณีที่บริษัทจัดกำรฝำ่ฝืนหรือไม่ปฏิบัตติำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นกำรทั่วไป และกำรฝ่ำฝืนหรือกำร
ไม่ปฏิบตัิตำมนั้นก่อใหเ้กิดควำมเสยีหำยแกผู่ล้งทุน บริษัทจัดกำรจะด ำเนินกำรเยียวยำควำมเสียหำยให้แก่ผู้ลงทุนโดยไม่ชักช้ำ ท้ังนี้ ใน
กรณีที่ไม่สำมำรถตกลงกันได้ บริษทัจัดกำรยินยอมให้น ำข้อพิพำทเข้ำสู่กำรพิจำรณำตำมกระบวนกำรอนุญำโตตุลำกำร 
 

**************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ktam.co.th/
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ค่าถามและค่าตอบเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด่าเนินการของกองทุนรวม  
 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุน กรุงไทย จ่ากัด (มหาชน) 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

ล่าดับ รายชื่อ ต่าแหน่ง 

1 นำยวัชรำ ตันตริยำนนท์         ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

2 นำยธวัช อยู่ยอด               กรรมกำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3 นำงดนุชำ ยินดีพิธ  กรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

4 นำยวิเชียร ศิริเวชวรำวุธ  กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ  

5 นำยสุรพล      โอภำสเสถียร กรรมกำร และกรรมกำรตรวจสอบ  

6 นำยลวรณ      แสงสนิท   กรรมกำร (ผู้แทนกระทรวงกำรคลงั) และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7 นำยธนธัช      หงษ์คู กรรมกำร 

8 นำงรุ่ง          มัลลิกะมำส กรรมกำร 

9 นำงชวินดำ หำญรตันกูล         กรรมกำรผู้จดักำร 
 

รายชื่อผู้บริหาร 

ล่าดับ รายชื่อ ต่าแหน่ง 
1 นำงชวินดำ หำญรตันกูล กรรมกำรผู้จดักำร 

2 นำยวิโรจน ์  ตั้งเจริญ รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวุโส  ผู้บริหำรสำยงำน พัฒนำธรุกิจและกำรตลำด 1 
3 นำยวีระ   วุฒิคงศิริกูล รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวุโส  ผู้บริหำรสำยงำนจัดกำรลงทุน 
4 นำงสำวหสัวรำ     แสงรุจิ รองกรรมกำรผู้จดักำร  ผูบ้ริหำรสำยงำน กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
5 นำงสำวดำรบุษป์  ปภำพจน ์ รองกรรมกำรผู้จดักำร  ผูบ้ริหำรสำยงำน พัฒนำธุรกิจและกำรตลำด 2 
6 นำงสำววรวรรณี ตั้งศริิกุศลวงศ ์ รองกรรมกำรผู้จดักำร  ผูบ้ริหำรสำยงำน ปฏิบัติกำร 

• จ ำนวนกองทนุรวมทั้งหมดภำยใตก้ำรบริหำรจัดกำรของบริษัท มีทั้งหมด 148 กองทุน (ข้อมูล ณ สิ้นวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2562) 

• มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 550,836,223,604.77 บำท (ข้อมลู ณ สิ้นวันท่ี 28 มิถุนำยน 2562)                         
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2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน 
 

รายชื่อคณะกรรมการจัดการลงทุน 
ล่าดับ รายชื่อ ต่าแหน่ง 

1 นำงชวนิดำ หำญรัตนกลู กรรมกำรผู้จดักำร 
ด ำรงต ำแหน่ง ประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรลงทุน 

2 นำยวีระ วุฒิคงศิริกูล  รองกรรมกำรผู้จดักำรอำวุโส ผู้บรหิำรสำยงำนจัดกำรลงทุน 
ด ำรงต ำแหน่ง รองประธำนคณะกรรมกำรจัดกำรลงทุน 

3 นำงแสงจันทร์ ล ี ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนจัดกำรลงทุน 
ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรจัดกำรลงทุน 

4 นำยกฤษณ์ ณ สงขลำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร สำยงำนจัดกำรลงทุน 
ด ำรงต ำแหนง่ กรรมกำรจัดกำรลงทุน และเลขำนกุำร 

5 นำยสมชัย อมรธรรม ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยวจิัย 
ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรจัดกำรลงทุน 

6 นำยยืนยง เทพจ ำนงค ์ ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยลงทุน-ตรำสำรทนุ 
ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรจัดกำรลงทุน 

7 นำยพีรพงศ์ กิจจำกำร ผู้อ ำนวยกำร ฝำ่ยลงทุนทำงเลือก 
ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรจัดกำรลงทุน 

8 นำงสำวประไพ กวีวงศ์ประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง 
ด ำรงต ำแหน่ง ผูส้ังเกตกำรณ ์

9 นำยอมรศักดิ์ วงษ์เซ็ง ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ส ำนักก ำกับดแูลกำรปฎิบัติงำน 
ด ำรงต ำแหน่ง ผูส้ังเกตกำรณ ์

 

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม 
 

รายชื่อผู้จัดการกองทุน  

รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท่างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

คุณยืนยง เทพจ ำนงค์ - บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต, 
University of Houston, U.S.A. 
- รัฐศำสตร์บัณฑิต, 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

1.  ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยลงทุนตรำสำรทุน, บลจ.กรุงไทย 
2.  ผูอ้ ำนวยกำร ฝ่ำยลงทุนตรำสำรทุน, บลจ.กรุงไทย 
3.  ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส บลจ. เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
4.  ผู้จัดกำรกองทุน – ตรำสำรทุน 
5.  ผู้จัดกำรกองทุน - ตรำสำรทุน บมจ.ธนำคำรกรุงไทย 
6.  เจ้ำหน้ำท่ีส่วนพัฒนำตรำสำรหน้ี บมจ.ธนำคำรกรุงไทย 

ผู้จัดกำรกองทุนหลัก 
ฝ่ำยลงทุนตรำสำรทุน 
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รายชื่อผู้จัดการกองทุน  

รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท่างาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 

คุณอรวรรณ  
เกียรติพิศำลสกุล 

- ปริญญำโท U of Illinois at 
Urbana-Champaign (กำรเงิน) 
- ปริญญำโท จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย (เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ) 
- ปริญญำตรี จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย (เศรษฐศำสตร์ระหว่ำง
ประเทศ) 

1. ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยลงทุนตรำสำรทุน, บลจ.กรุงไทย 
2. รองผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยลงทุนตรำสำรทุน, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้จัดกำรกองทุน, บลจ. วรรณ จ ำกัด 
3. นักวิเครำะห์/ผู้จัดกำรกองทุน, บลจ. ไอเอ็นจี (ประเทศ 
    ไทย) จ ำกัด 

ผู้จัดกำรกองทุนรองท่ี1 
ฝ่ำยลงทุนตรำสำรทุน 

คุณรัชวุฒิ ชัยทรัพย์
อนันต์ 

-  Msc. Finance and 
Management University of 
Exeter 
- บริหำรธุรกิจบัณฑิต ภำคกำร
ธนำคำรและกำรเงินจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

1. ผู้จัดกำรกองทุน ฝ่ำยลงทุนตรำสำรทุน, บลจ.กรุงไทย 
2. ผู้จัดกำรกองทุน ฝ่ำยบริหำรกองทุนส่วนบุคคล,  

บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรี 
ผู้ช่วยผู้จัดกำร ฝ่ำยวำณิชธนกิจ, บมจ. หลักทรัพย์ฟินันเซีย 
ไซรัส 

ผู้จัดกำรกองทุนรองที่1 
ฝ่ำยลงทุนตรำสำรทุน 

คุณแสงจันทร์ ลี - บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต, 
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 
- บริหำรธุรกิจบัณฑิต,กำรเงินกำร
ธนำคำร (เกียรตินิยมอันดับ 2) ,
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 

1. ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยลงทุนตรำสำรทุน,           
บลจ.กรุงไทย 

2. ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร บลจ. เอ็มเอฟซี จ ำกัด (มหำชน) 
3. ผู้บริหำรฝ่ำย ฝ่ำยบริหำรกำรลงทุนตรำสำรทุน  

บลจ.กรุงไทย 
4. ผู้จัดกำรกองทุนอำวุโส- งำนลงทุนตรำสำรทุน,  

บลจ.กรุงไทย 
5. ผู้จัดกำรกองทุน บลจ. มหำนคร จ ำกัด  
6. ผูจ้ัดกำรกองทุนส่วนบุคคล บล. เอกธ ำรง 
7. ผู้ช่วยนักวิเครำะห์ สถำบันวิจัยภัทร บงล.ภัทรธนกิจ 

ผู้จัดกำรกองทุนรองที่2 
ฝ่ำยลงทุนตรำสำรทุน 

 
4. รายชื่อผู้สนับสนนุการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

• ธนำคำร กรุงไทย จ ำกดั(มหำชน) 0 2111 1111 

• ธนำคำรทิสโก้ จ ำกดั (มหำชน) 0 2633 6000 

• ธนำคำรไทยเครดิต เพื่อรำยย่อย จ ำกัด (มหำชน) 0 2697 5454 

• ธนำคำรแลนด์แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกดั (มหำชน)   0 2359 0000 

• ธนำคำรออมสิน 0 2299 8000 

• ธนำคำรไอซีบซีี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน)  0 2629 5588 

• บริษัท แอ๊ดวำนซ ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) 0 2648 3333 

• บริษทั ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จ ำกัด 0 2223 2288 

• บริษัทหลักทรัพย ์กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน) 0 2659 7000 

• บริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน)  0 2696 0000 
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• บริษัทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ำกัด 0 2672 5999 

• บริษัทหลักทรพัย ์คันทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 0 2231 8600 

• บริษัทหลักทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด(มหำชน) 0 2658 8888 

• บริษัทหลักทรัพย ์เคที ซีมิโก้ จ ำกดั(มหำชน)  0 2863 8333 

• บริษทัหลักทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด  0 2648 1111 

• บริษัทหลักทรัพย ์ซีจเีอส-ซไีอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 0 2841 9000 

• บริษัทหลักทรัพย์ ดบีีเอส วิคเคอรส์(ประเทศไทย) จ ำกัด 0 2857 7000 

• บริษัทหลักทรัพย ์ทรีนตีี้ จ ำกัด 0 2343 9555 

• บริษัทหลักทรัพย ์ทิสโก้ จ ำกดั 0 2633 6000 

• บริษัทหลักทรัพย ์ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 0 2949 1999 

• บริษัทหลักทรัพย ์ธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 0 2217 8888 

• บริษัทหลักทรัพย ์โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด(มหำชน) 0 2287 6950 

• บริษัทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ำกัด(มหำชน) 0 2231 3777 

• บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันซ่ำ จ ำกัด 0 2697 3800 

• บริษัทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) 0 2831 8300 

• บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 0 2635 1700 

• บริษัทหลักทรัพย ์ภัทร จ ำกัด (มหำชน) 0 2305 9000 

• บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  0 2363 6736 

• บริษัทหลักทรัพย ์เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกัด (มหำชน) 0 2263 5900 

• บริษัทหลักทรัพย ์ยโูอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 0 2222 5900 

• บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 0 2009 8000 

• บริษัทหลักทรัพย ์อำรเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  0 2088 9999 

• บริษัทหลักทรัพย ์เอเซีย พลสั จ ำกัด  0 2680 1111 

• บริษัทหลักทรัพย ์เออีซี จ ำกดั (มหำชน) 0 2659 3456 

• บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 0 2658 5800 

• บริษัทหลักทรัพย ์ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) 0 2684 8888 

• บริษัทหลักทรัพย์จดักำรกองทุน เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกัด 0 6220 6677 

• บริษัทหลักทรัพย์จดักำรกองทนุ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด  0 2680 5000 

• บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน เซ็นทรลั เวลธ์ โซลูช่ัน จ ำกัด  0 83842 8337 

• บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน บรอดเกท (ประเทศไทย) จ ำกัด 0 2260 6839-42 

• บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน ฟินโนมีนำ จ ำกัด 0 2026 5100 

• บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จ ำกดั  0 2107 1664 

• บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จ ำกดั 0 2266 6697-8 
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ค่าถามและค่าตอบเกี่ยวกับช่องทางทีผู่้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทนุรวมนี้ 

• บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จ ำกัด  0 2861 4820 ต่อ 544,545,546 

• บริษัทหลักทรัพย์นำยหน้ำซื้อขำยหน่วยลงทุน อินฟินิติ จ ำกัด 0 2238 3988 

• บริษัทหลักทรัพยเ์อสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ำกดั 02-108-8666 
  

ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรอำจแต่งตั้งผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกกำรแต่งตั้งผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อ
คืนหน่วยลงทุนในภำยหลังได้ โดยผู้สนใจลงทุนสำมำรถสอบถำมรำยชื่อผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดกำร 

 

5. รายชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทนุ 

• บริษัทหลักทรัพยจ์ดักำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  
เลขท่ี 1 อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์  ช้ัน 32 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร  กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสำร 0-2670-0430 
 

6. รายชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน 

• ธนำคำร ไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขที่ 9 ถนนรัชดำภิเษก เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 โทรศัพท์ : 0-2544-3935 โทรสำร : 0-2937-7783-4 

นอกจำกหน้ำท่ีตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยในกำรรักษำประโยชน์ของผู้ถือหน่วย
ลงทนุด้วย 

 

7.รายชื่อผู้ตรวจสอบงบการเงินของกองทุน 

•  นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล  และนำงขวัญใจ  เกียรติกังวำฬไกล 
บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด 
เลขท่ี 47 ซอย 53 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ  กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ : 0-2294-8504, 0-2294-8557 โทรสำร : 0-2294-2345 
 

******************************** 
 
 
Q : ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกองทุนนี้ได้ผ่านช่องทางใด? 

• - Website : www.ktam.co.th  
- Call Center ของบริษัท : 0-2686-6100 กด 9  
- บริษทัหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  

เลขที ่1 อำคำรเอ็มไพร์ทำวเวอร์  ช้ัน 32 ถนนสำทรใต้ แขวงยำนนำวำ เขตสำทร  กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2686-6100 โทรสำร 0-2670-0430 
 

********************************** 
 

http://www.ktam.co.th/
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กองทนุเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์2 เป็นกองทุนที่มีนโยบำยที่จะกระจำยเงินลงทุนของกองทุนในตรำสำรแห่งทุน ตรำสำรกึ่งหนี้ก่ึงทุน 
ตรำสำรแห่งหนี้  เงินฝำก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพยส์นิอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำยอย่ำงได้
ตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด หรือให้ควำมเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จดักำรกองทุนจะปรับสัดส่วนกำรลงทุนได้ในสดัส่วน
ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่ำทรัพยส์ินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในแต่ละขณะ โดยบริษัทจดักำรมีกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของกองทุน โดยสำมำรถสรปุได้ ดังต่อไปนี ้
 

 

 
ลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกองทุน โดยเรียงล่าดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยส่าคัญของ
ผลกระทบจากมากไปหาน้อย ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1) ความเสี่ยงทางตลาด (Market Risk) คือ ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่อำจปรับตัวขึ้นลง โดย
ได้รับผลกระทบจำกปัจจัยทำงเศรษฐกิจ สังคม หรือภำวะตลำด เช่น กำรเมือง เศรษฐกิจ ควำมผันผวนของค่ำเงิน อัตรำดอกเบี้ย เป็นต้น 
ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำของตรำสำรที่กองทุนลงทุนไว้ และเป็นควำมเสี่ยงท่ีบริษัทผู้ออกตรำสำรไม่สำมำรถควบคุมได้ 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงในกรณีนี้คือกำรตรวจสอบบริษัทท่ีจะลงทุนด้วยควำมระมัดระวังและปฏิบัติตำมกระบวนกำรลงทุนท่ีก ำหนดไว้อย่ำง
เคร่งครัด โดยมีกำรกระจำยกำรลงทุนในหลักทรัพย์ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม โดยปกติแล้วควำมผันผวนของรำคำหลักทรัพย์มักไม่เกี่ยวข้องกับ
แนวโน้มในอนำคตของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่ำว แต่จะเป็นเรื่องของควำมสมดุลระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยในตลำด ซึ่งหำกรำคำที่เกิด
จำกกำรซื้อขำยกันในปริมำณทีม่ำกนั้นยังคงเป็นรำคำที่สำมำรถซื้อหรือขำยตรำสำรดังกล่ำวได้ในรำคำที่น่ำสนใจแล้ว บริษัทจัดกำรก็เห็นว่ำ
ควำมผันผวนดังกล่ำวในบำงกรณีก็ถือเป็นโอกำสในกำรลงทุน ดังนั้น ก่อนกำรลงทุนบริษัทจัดกำรจะมีกำรวิเครำะห์ภำวะตลำด ควำม
น่ำเช่ือถือของผู้ออกตรำสำร โดยผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรลงทุนของบริษัทอีกช้ันหนึ่ง ซึ่งจะช่วยลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวลง 
รวมถึงจะติดตำมภำวะกำรลงทุนรวมถึงกำรปรับเปลี่ยนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับสภำวะกำรณ์อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 
2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการช่าระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ผู้ออกตรำสำรหนี้ไม่
สำมำรถช ำระคืนเงินต้น และ/หรือดอกเบี้ยได้ตำมที่ก ำหนด เช่น บริษัทดังกล่ำวอำจประสบปัญหำทำงกำรเงิน เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่ำ
ทรัพย์สินสุทธิกองทุนได้        
 
 

แผนภาพแสดงต่าแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม 

ปัจจัยความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุน 
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แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ผู้จัดกำรกองทุนจะวิเครำะห์ควำมน่ำเช่ือถือของผู้ออกตรำสำร และวิเครำะห์ปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อรำคำ เพื่อให้สินทรัพย์ที่ลงทุนมี
คุณภำพและมีกำรกระจำยกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม 
 
3) ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ซื้อหรือขำยตรำสำรไม่ได้ใน
ระยะเวลำหรือรำคำตำมทีก่ ำหนดไว ้เนื่องจำกโอกำสในกำรซื้อหรือขำยตรำสำรมีจ ำกัด  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ผู้จัดกำรกองทุนจะใช้ควำมระมัดระวังในกำรคัดเลือกตรำสำรให้สอดคล้องกับสภำวะกำรณ์ลงทนุนั้น ๆ จะสำมำรถลดควำมเสี่ยงน้ีลงได้ 
 
4) ความเสี่ยงจากการด่าเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจำกฐำนะทำงกำรเงิน หรือผลกำร
ด ำเนินงำนของธุรกิจซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรำคำหุ้นของธุรกิจนั้นๆ ให้มีกำรปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง  
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
ผู้จัดกำรกองทุนจะท ำกำรวิเครำะห์และประเมินคุณภำพของหลักทรัพย์และผู้ออกหลักทรัพย์ และเลือกลงทุนในบริษัทท่ีได้วิเครำะห์แล้วว่ำ
มีปัจจัยพื้นฐำนดี รวมทั้งท ำกำรติดตำมข้อมูลของบริษัทนั้นๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำลงทุน ในกรณีที่บริษัทของผู้ออก
ตรำสำรมีกำรเปลี่ยนแปลงผลกำรด ำเนินงำน หรือฐำนะทำงกำรเงินไปในทำงที่น่ำจะเกิดผลกระทบต่อกองทุน ผู้จัดกำรกองทุนจะพิจำรณำ
ปรับเปลี่ยนแผนกำรลงทุนเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสมต่อสภำวกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
 
5) ความเสี่ยงจากการท่าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพ่ือป้องกันความเสี่ยง คือ สญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่อำจมีกำรขึ้นลงผันผวน (Volatile) 
มำกกว่ำหลักทรัพย์พื้นฐำน ดังนั้น หำกกองทุนมีกำรลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่ำวย่อมท ำให้สินทรัพย์มีควำม ผันผวนมำกกว่ำกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์พื้นฐำน (Underlying Security) 
นอกจำกน้ัน ยังมีควำมเสี่ยงแตกต่ำงกนัตำมประเภทของสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแต่ละประเภท ดังนี้ 
- ควำมเสี่ยงของผู้ซื้อสัญญำออปชัน ได้แก่ ควำมเสี่ยงท่ีผู้ซื้อไม่สำมำรถใช้สิทธิภำยในเวลำที่ก ำหนด ท ำให้ต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมไปโดยไม่ได้
รับผลตอบแทนใดๆ 
- ควำมเสี่ยงของผู้ขำยสัญญำออปชัน ได้แก่ ควำมเสี่ยงที่ผู้ซื้อใช้สิทธิภำยในเวลำที่ก ำหนด ซึ่งในกรณีที่เป็นกำรขำยสิทธิในกำรซื้อ (short 
call option) จะท ำให้ผู้ขำยมีควำมเสี่ยงท่ีไม่มีข้อจ ำกัด เนื่องจำกมูลค่ำสินทรัพย์อ้ำงอิงสำมำรถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยไม่มีเพดำนสูงสุด 
- ควำมเสี่ยงของสัญญำฟิวเจอร์และสญัญำฟอร์เวิร์ด ได้แก่ ควำมผันผวนของมูลค่ำสินทรัพย์อ้ำงอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ท ำให้มลูค่ำ
ของสัญญำฟิวเจอร์ / สัญญำฟอร์เวิร์ดมีผลขำดทุน 
- ควำมเสี่ยงของสัญญำสวอป ได้แก่ ควำมผันผวนของมูลค่ำสินทรัพย์อ้ำงอิงที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทำงที่ท ำให้มูลค่ำของสัญญำ สวอปมีผล
ขำดทุน 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
กองทุนมีนโยบำยที่จะลงทุนในสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำที่มีตัวแปรเป็นอัตรำแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยง ซึ่งกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงดังกล่ำวอำจท ำให้กองทุนเสียโอกำสที่จะได้รับผลตอบแทนที่เพิม่ขึ้น หำกอัตรำแลกเปลี่ยนมีกำรเปลี่ยนแปลงไปในทำงตรงขำ้มกับ
ที่กองทุนคำดกำรณ์ไว้ อย่ำงไรก็ตำม กองทุนยังคงมีควำมเสี่ยงจำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยง
ดังกล่ำว กองทุนจะท ำธุรกรรมกับธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น หรือธนำคำรพำณิชย์ ซึ่งผู้จัดกำรกองทุนจะท ำกำรพิจำรณำกำร
ลงทนุ วิเครำะห์ และติดตำม รวมทั้งประเมินผลต่ำงๆ ท่ีอำจเกดิขึ้น และผลกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง  
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ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (2) 
อัตราตามโครงการ  

(ร้อยละต่อปีของมูลค่ำทรัพยส์ินสทุธิของกองทุนรวม) 
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมท้ังหมดท่ีประมาณการได้  ไม่เกิน 5.885  

• ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร (3) ไม่เกิน 2.14 (ปจัจุบันเรียกเก็บ 0.535)  

• ค่ำธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0749 (ปัจจุบนัเรียกเก็บ 0.024075) 

• ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน0.214  (ปัจจุบนัเรียกเกบ็ 0.107) 

• ค่ำธรรมเนียมอื่นๆ    ไม่เกิน 3.4561  

▪ ค่ำธรรมเนียมในกำรจัดตั้งกองทุนรวม(4) ไม่เกินร้อยละ 2.14 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยได้แล้วท้ังหมด 
ณ วันจดทะเบยีน    

(ปัจจุบนัเรียกเก็บ 1.07 ของมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยได้แล้ว
ทั้งหมด ณ วันจดทะเบียน) 

▪ ค่ำใช้จ่ำยในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ ตำมทีจ่่ำยจริง แต่ไม่เกิน 1,070,000 บำท 

2. คา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีป่ระมาณการไม่ได้  
• ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมที่จ่ำยจริง  

หมายเหตุ 
(1) เป็นอัตรำที่รวมภำษมีูลค่ำเพิ่ม ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอ่ืนใดในท ำนองเดียวกัน 
(2) ไม่รวมค่ำนำยหน้ำซื้อขำยหลักทรัพย์และคำ่ธรรมเนียมต่ำงๆ ทีเ่กดิขึ้นจำกกำรซื้อขำยหลักทรัพย ์
(3) บริษัทจัดกำรจะเก็บค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ตำมเวลำบริหำรจริง ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปีของมูลค่ำทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย
มูลค่ำหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร ค่ำธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียน หรือค่ำธรรมเนียมอื่นๆ 
ที่มีกำรค ำนวณในลักษณะเดียวกันกับค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวข้ำงต้น ณ วันที่ค ำนวณ  
ทั้งนี้ บริษัทจัดกำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวเพิ่ม แต่จะไม่เกินเพดำนค่ำธรรมเนียมกำรจัดกำร 2.14% ต่อปี 
(4) ของมูลค่ำหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยได้แลว้ท้ังหมด ณ วันจดทะเบียน (บริษัทจัดกำรไม่ได้จัดเก็บค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวเป็นรำยปี) ทั้งนี้ บริษัท
จะค ำนวณค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวตั้งแต่วันแรก และจัดเก็บครั้งเดียว โดยจะจัดเก็บภำยใน 5 วันท ำกำรนับจำกวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน
เป็นกองทนุรวม 
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ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซือ้หรือผู้ถือหน่วยลงทุน อัตราตามโครงการ (1) 
(ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน ไม่ม ี

ค่ำธรรมเนียมกำรรับซื้อคนืหน่วยลงทุน(2) ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25) 
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหน่วยลงทนุเข้ำ ไม่ม ี
ค่ำธรรมเนียมกำรสับเปลีย่นหนว่ยลงทุนออก(2) ไม่เกิน 1.00 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25) 
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน ตำมที่นำยทะเบียนก ำหนด 
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำซื้อและขำยคืนหน่วยลงทุน ตำมอัตรำที่สถำบันกำรเงินก ำหนด 

ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรสิทธิในหน่วยลงทุน  ตำมอัตรำที่สถำบันกำรเงินก ำหนด 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดกำร หรือนำยทะเบยีน 
ด ำเนินกำรใหผู้้ถือหน่วยลงทนุเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกติ 

ตำมทีน่ำยทะเบียนก ำหนด 

หมายเหตุ 
(1) เป็นอัตรำที่รวมภำษีมลูค่ำเพิม่ ภำษีธุรกิจเฉพำะ หรือภำษีอื่นใดในท ำนองเดียวกัน 
(2) บริษัทจัดกำรจะเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว ไม่เกิน 1.00% ของมูลค่ำซื้อขำย (เก็บจริง 0.25) ก็ต่อเมื่อกองทุนถึงเป้ำหมำยภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 6 เดือน 
ทัง้นี้ บริษัทจัดกำรอำจเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเก็บจริงดงักล่ำวเพิ่ม แต่จะไม่เกินเพดำนค่ำธรรมเนียม 1.00%  
 

อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด2์ 
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค่านวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
1 ตรำสำรภำครัฐไทย ไม่จ ำกดัอัตรำส่วน 
2 ตรำสำรภำครัฐต่ำงประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกข้ึนไป 
 

ไม่จ ำกดัอัตรำส่วน 
2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แตต่่ ำกว่ำ 2 อันดับแรก ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตำมที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 1   ไม่จ ำกดัอัตรำส่วน 
 4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทยีบเท่ำเงินฝำกท่ีผู้รบัฝำกหรือผู้ออก 

ตรำสำรมลีักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้ 
4.1  มี credit rating อยู่ในระดบั investment grade   
4.2  เป็นธนำคำรออมสิน  ทั้งนี้ เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรที่รัฐบำลเป็นประกัน  

ไม่เกิน 20% (หรือหรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็น
กำรลงทุนในต่ำงประเทศหรือผู้มีภำระผูกพัน

มีภูมลิ ำเนำอยูต่่ำงประเทศ โดยเลอืกใช้ 
credit rating แบบ national scale) 

 5 ตรำสำรที่มลีักษณะครบถ้วนดังน้ี 
5.1  เป็นตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศุกกู ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ไทย หรือสำขำของ ธนำคำรพำณชิย์ต่ำงประเทศท่ีได้รบัอนญุำตใหป้ระกอบธุรกิจ
ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย 
5.2  เป็นตรำสำรที่มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังนี้ 
       5.2.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
       5.2.2  ผู้ออกมีกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทั่วไปโดยมรีำยละเอียดตำมแบบ 

ไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อัตรำใดจะสูงกว่ำ 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ ำหนักของตรำสำรที่ลงทุน 

ใน benchmark + 5% 
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ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

filing 
       5.2.3  ในกรณีทีเ่ป็นตรำสำรที่มกี ำหนดวันช ำระหนี้น้อยกว่ำหรอืเท่ำกับ 397 วัน  
นับแต่วันทีล่งทุน และไม่ได้มลีักษณะตำม 5.2.1 หรือ  
                  5.2.2 ผูม้ีภำระผูกพนัตำมตรำสำรดังกลำ่วต้องเป็นบุคคลดังนี้ 
                 5.2.3.1  ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงนิทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ตำมกฎหมำยวำ่ด้วยธุรกิจสถำบันกำรเงิน  
                 5.2.3.2  ธนำคำรออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  
                 5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
                 5.2.3.5  บรรษัทตลำดรองสินเช่ือท่ีอยู่อำศัย  
                 5.2.3.6  ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
                 5.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บรษิัทหลักทรัพย์ 
5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวันช ำระหนี้ มำกกว่ำ397 วัน นับแต่วันที่
ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

 6 
 

ทรัพย์สินดังนี ้
6.1  ตรำสำรทุนที่จดทะเบียนซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์ส ำหรับผู้ลงทุน
ทั่วไปของ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงตรำสำรทุนที่ผู้ออกตรำ
สำรอยูร่ะหว่ำงด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุที่อำจท ำใหม้ีกำรเพิกถอนกำรเปน็หลักทรัพย์ซือ้
ขำยใน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)  
 
6.2  ตรำสำรทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งข้ึนไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทย ซึ่งหุ้นของบริษัท
ดังกล่ำวซื้อขำยในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพยส์ ำหรับผู้ลงทุนท่ัวไปของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่
อำจท ำให้มกีำรเพิกถอนหุ้นออกจำกกำรซื้อขำยใน ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย) 
 
6.3  หุ้นที่อยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำยตำม 6.1 
 
6.4 ใบส ำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ทีม่ ีissuer rating อยู่ใน
ระดับ investment grade 
 

รวมกันไม่เกินอัตรำดังนี้ แล้วแต่อตัรำใดจะ
สูงกว่ำ 
(1) 10% หรือ 
(2) น้ ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน 
      ใน benchmark + 5% 



 
 

 
 

 
P a g e  22 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปิดกรุงไทย ทรกิเกอร์ ฟนัด์2 
Krung Thai Trigger Fund2 

KT-TRIG2 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 

6.5 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สญัญำมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 
       6.5.1 reverse repo 
       6.5.2 OTC derivatives 
 
6.6 หน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
       6.6.1 จดทะเบียนซื้อขำยหรืออยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซื้อขำย
ในกระดำนซื้อขำยหลักทรัพย์ส ำหรับผู้ลงทุนทั่วไปของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่ำวท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มีกำร
เพิกถอนหน่วยดังกล่ำวออกจำกกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)  
       6.6.2 เป็นหน่วยของกองทุนที่ไม่ได้มีลักษณะกระจำยกำรลงทนุในกิจกำร
โครงสร้ำงพื้นฐำนอสังหำรมิทรัพย ์หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแต่กรณี (diversified 
fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนก ำหนด  
 
6.7  หนว่ย CIS ตำมที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้อขำยหรือ
อยู่ในระหว่ำง IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซือ้ขำยในกระดำนซื้อขำยหลกัทรัพย์ส ำหรับ
ผู้ลงทุนทั่วไปของ SET หรือของตลำดซื้อขำยหลักทรัพยต์่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่ำวท่ีอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรแก้ไขเหตุที่อำจท ำให้มีกำรเพกิถอนหน่วย
ดังกล่ำวออกจำกกำรซือ้ขำยใน SET หรือในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ)  

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะกระจำยกำรลงทุนใน
กิจกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำน อสังหำรมิทรัพย์ หรือสิทธิกำรเช่ำ แล้วแตก่รณี 
(diversified fund) ตำมแนวทำงที่ส ำนักงำนก ำหนด และมลีักษณะตำม 6.7.1 

ไม่จ ำกดัอัตรำส่วน 

 8 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจำกท่ีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP) รวมกันไม่เกิน 5% 

 
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค่านวณตามกลุ่มกจิการ (group limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราสว่น (% ของ NAV) 

 1 กำรลงทนุในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจกำร
เดียวกันหรือกำรเข้ำเป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกับบริษัท
ดังกล่ำว  

ไม่เกินอัตรำใดอัตรำหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตรำใดจะสูงกว่ำ 
(1)  25% หรือ 
(2)  น้ ำหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน ใน benchmark + 10%  

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพยส์ินดงันี้ ไม่มีข้อก ำหนดเกี่ยวกบั group limit  
                      1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทยีบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 
                      2. derivatives on organized exchange 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
P a g e  23 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปิดกรุงไทย ทรกิเกอร์ ฟนัด์2 
Krung Thai Trigger Fund2 

KT-TRIG2 

 
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทนุที่ค่านวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit) 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน (% ของ NAV) 
 1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทยีบเท่ำเงินฝำกตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสญัญำใช้เงิน ที่นิติบุคคล

ตำมกฎหมำยไทย (ไมร่วมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิติบุคคลดังกลำ่ว) เป็นผู้ออก 
ผู้สั่งจ่ำย หรือคู่สญัญำ ดังนี ้
1.1  ธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้น 
1.2  ธนำคำรพำณิชย ์
1.3  บริษัทเงินทุน 
1.4  บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
1.5  บรรษทัตลำดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่ำศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพยส์ินท่ีกองทุนรวมได้รับโอนกรรมสิทธิ์มำจำกคูส่ัญญำตำม reverse 
repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี     
  เว้นแต่เป็นกองทุนรวม ท่ีมีอำยุโครงกำรน้อย
กว่ำ 1 ปี ให้เฉลี่ยตำมรอบอำยุกองทุน 
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กับกองทุนรวม ทีอ่ำยุ
กองทุน คงเหลือน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 6 เดือน  
ทัง้นี้ เฉพำะ กองทุนรวม ทีม่อีำยุโครงกำร 
มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 1 ปี  
      
 

 2 ทรัพย์สินดังนี ้
2.1  ตั๋วแลกเงิน หรือ ตั๋วสัญญำใช้เงินท่ีมีเง่ือนไขห้ำมเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้
ด ำเนินกำรใหม้ีกำรรับโอนสิทธิเรียกร้องในตรำสำรได้ตำมวิธีกำรทีก่ฎหมำยก ำหนด 
หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสำมำรถขำยคืนผู้ออกตรำสำรได ้
2.2  เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำกที่มีระยะเวลำกำรฝำกเกนิ 12 เดือน  
2.3  total SIP ตำมข้อ 5 ของส่วนน้ี 

รวมกันไม่เกิน 25% 
 

 3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

 4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
 5 total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตำมข้อ 8 ของส่วนที่ 1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่

ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพยส์ินหรือคูส่ัญญำ (single entity limit)  แตไ่ม่รวมถึงตรำสำร
หนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึง่ทุน หรือศุกูก ที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี ้
5.1  มีลักษณะตำม 5.1.1 และ 5.1.2 
       5.1.1 เป็นตรำสำรที่มลีักษณะอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงดังนี ้
                 5.1.1.1  ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย หรือในตลำดซื้อขำยหลักทรัพย์ตำ่งประเทศ 
                 5.1.1.2  ผู้ออกมีกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นกำรทั่วไปโดยมรีำยละเอียด
ตำมแบบ filing 
                 5.1.1.3  ในกรณีที่เป็นตรำสำรที่มีก ำหนดวันช ำระหนี ้น้อยกว่ำหรือ
เท่ำกับ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ไดม้ีลักษณะตำม 5.1.1.1 หรือ 5.1.1.2 ผู้
มีภำระผูกพันตำมตรำสำรดังกล่ำวต้องเป็นบุคคลดังนี ้
                            5.1.1.3.1  บุคคลตำมข้อ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 ของข้อ 5 ส่วน
ที ่1 : อัตรำส่วนกำรลงทุนที่ค ำนวณตำมผู้ออกทรัพยส์ินหรือคูส่ัญญำ (single 
entity limit)   
                            5.1.1.3.2  สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทย

รวมกันไม่เกิน 15% 
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เป็นสมำชิก 
                            5.1.1.3.3  สถำบันกำรเงนิต่ำงประเทศ ทีม่ลีกัษณะท ำนอง
เดียวกับบุคคลตำมข้อ 5.1.1.3.1 – 5.1.1.3.2 
       5.1.2  ในกรณีที่เป็นตรำสำรทีม่ีก ำหนดวันช ำระหนี้ มำกกว่ำ 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 
 
5.2  มี credit rating อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ investment grade หรือไมม่ ีcredit rating 

หมำยเหตุ : ส ำหรับกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมไมม่ีข้อก ำหนดเกี่ยวกับ product 
limit 
 
ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน 
6 derivatives ดงันี ้

6.1  กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ที่มี
วัตถุประสงค์เพือ่กำรลดควำมเสีย่ง (hedging)  

ไม่เกินมลูค่ำควำมเสี่ยงท่ีมีอยู่  

 
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่ค่านวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

 1 หุ้นของบริษัทรำยใดรำยหนึ่ง ทุกกองทนุรวม รวมกันภำยใต้กำรจัดกำรของบริษัทจัดกำรรำยเดยีวกันต้องมี 
จ ำนวนหุ้นของบริษัทรวมกันน้อยกว่ำ 25% ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ
บริษัทน้ัน  

2 ตรำสำรหนี้ ตรำสำรกึ่งหนี้กึ่งทุน  
และศุกูกของผู้ออกรำยใดรำยหนึ่ง  
(ไม่รวมถึงตรำสำรหนีภ้ำครัฐไทย 
หรือตรำสำรหนี้ภำครัฐต่ำงประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงิน (financial liability) ของผู้ออก
ตรำสำรรำยนั้น ตำมที่เปิดเผยไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุด 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรมีหนี้สินทำงกำรเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลำบัญชีถัดไป และยังไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสุด บลจ. อำจน ำมูลค่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวมำรวมกับมูลค่ำหนี้สินทำงกำรเงินตำมงบกำรเ งิน
ล่ำสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้สินทำงกำรเงินนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีกำรเผยแพร่
เป็นกำรทั่วไป และในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรไม่มีหนี้สินทำงกำรเงินตำมที่เปิดเผย
ไว้ในงบกำรเงินส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีล่ำสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบ
ก ำหนดกำรจัดท ำงบกำรเงินในครั้งแรกของผู้ออกตรำสำร) ให้ใช้อัตรำส่วนไม่เกิน 
1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมข้อน้ีของผู้ออกรำยนั้นเป็น
รำยครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็น
โครงกำร (bond issuance program) ให้พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
 2.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตรำสำรตำมข้อนี้โดยเป็นตรำสำรที่ออกใหม่และมี 
credit rating อยู่ในระดับต่ ำกว่ำ investment grade หรือไมม่ี credit rating 
ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภำยใตก้ำรจัดกำรของ บลจ. รำยเดียวกันรวมกันไม่



 
 

 
 

 
P a g e  25 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปิดกรุงไทย ทรกิเกอร์ ฟนัด์2 
Krung Thai Trigger Fund2 

KT-TRIG2 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวเป็นรำยครั้ง เว้นแต่
กรณีที่ผู้ออกตรำสำรได้มีกำรยื่นแบบ filing ในลักษณะเป็นโครงกำร (bond 
issuance program) ให้พิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 
(อัตรำส่วนตำม 2.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตรำสำรทีอ่อกโดยบุคคลดังนี ้ 
1. ธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยธุรกิจสถำบนักำรเงิน 
2. ธนำคำรออมสิน 
3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์
4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่ำศัย 
6. ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย  
7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเข้ำแห่งประเทศไทย  
8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 
9. บริษัทหลักทรัพย ์
10. สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมำชิก 
11. สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลักษณะท ำนองเดียวกับบุคคลตำม 1. – 9.)  

3 หนว่ย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรอื 
   กองทุน CIS ตำ่งประเทศ ท่ีออกหน่วยนั้น   
- อัตรำข้ำงต้นไม่ใช้กับกำรลงทุนดงันี้ 
   (1)  กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี ้
          โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน  
          (1.1)  มีขนำดเล็ก  
          (1.2)  จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมอีำยุไม่เกิน 2 ป ี
          (1.3)  เสนอขำยต่อผู้ลงทนุในวงกว้ำง 
   (2)  กำรลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่ บลจ. เดียวกัน เป็น
ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร 

4 
 

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง่ 
 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย infra ทั้งหมดของกองทุน infra  
ที่ออกหน่วยนั้น  เว้นแต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วนดังน้ี 
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
(1)  มขีนำดเล็ก  
(2)  จดัตั้งขึ้นใหม่โดยมีอำยไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ำง 

5 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน property  
ที่ออกหน่วยนัน้  เว้นแต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที่มีลักษณะครบถ้วน
ดังนี้ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน 
(1)  มขีนำดเล็ก  



 
 

 
 

 
P a g e  26 | หนังสือชีช้วนส่วนข้อมลูกองทุนรวม (Q&A) 

กองทุนเปิดกรุงไทย ทรกิเกอร์ ฟนัด์2 
Krung Thai Trigger Fund2 

KT-TRIG2 

ข้อ ประเภททรัพย์สิน อัตราส่วน  

(2)  จัดตั้งขึน้ใหม่โดยมีอำยไุมเ่กิน 2 ปี 
(3)  เสนอขำยต่อผู้ลงทุนในวงกว้ำง 

 
ทั้งนี้ กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอัตรำส่วนกำรลงทุน ให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วยกำร
ลงทุนของกองทุน และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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ข้อแนะน่า 

 กำรก ำหนดเป้ำหมำยมูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ต่ ำกว่ำ 10.5555  บำทต่อหน่วยเป็นเพียงเง่ือนไขในกำรเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นไปตำมเป้ำหมำยนั้น ไม่ใช่กำรรับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนไม่สำมำรถขำยคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุนออกจำกกกองทุนนีใ้นช่วงระยะเวลำ 6 เดือนแรกนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 

 ในกรณีที่มีแนวโน้มว่ำจะมีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดกำรอำจ
ใช้ดุลยพินิจในกำรเลิกกองทนุรวม และอำจยกเลิกค ำสั่งซื้อขำยหน่วยลงทุนท่ีได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับค ำสั่งดังกล่ำวได้  

 ผู้สนใจลงทุนควรศึกษำข้อมูลในหนังสือช้ีชวนให้เข้ำใจก่อนซื้อหน่วยลงทุนและเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้ำงอิงในอนำคต หำกต้องกำร
ทรำบข้อมูลเพิ่มเติม สำมำรถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงกำรได้ที่บริษัทจัดกำรหรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคนื 

 ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ำผู้ขำยหน่วยลงทนุเป็นบุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

 ท่ำนสำมำรถตรวจดูข้อมูลที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected Person) ได้ที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือข่ำย internet ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (http//:www.sec.or.th) 

 บริษัทจัดกำรอำจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดกำรเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดกำรลงทุนในหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตำมหลักเกณฑ์ที่ส ำนักงำนก ำหนด ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะลงทุนที่ต้องกำรทรำบข้อมูลกำรลงทุนเพื่อบริษัท
จัดกำรในรำยละเอียดสำมำรถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดกำร ผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  

 บริษัทจัดกำรอนุญำตให้พนักงำนลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณและประกำศต่ำงๆ ที่สมำคม
บริษัทจัดกำรลงทุนก ำหนดและจะต้องเปิดเผยกำรลงทนุดังกล่ำวให้บริษัทจัดกำรทรำบ เพื่อที่บริษัทจัดกำรจะสำมำรถก ำกับและดูแล
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของพนักงำนได้ 

 กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจัดกำร ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) จึงไม่มีภำระ
ผูกพันในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์2 ทั้งนี้ ผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ 
ฟันด์2 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถำนะทำงกำรเงิน หรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน กรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 ผู้ลงทุนสำมำรถตรวจดูแนวทำงในกำรใช้สิทธิออกเสียงและกำรด ำเนินกำรใช้สิทธิออกเสียงได้ที่ส ำนักงำนของบริษัทจัดกำรหรือ
เว็บไซต์ของบริษัทจัดกำร (http//:www.ktam.co.th) 

 บริษัทจัดกำร และ/หรือผู้สนับสนุนกำรขำยหรือรับซื้อคืนที่บริษัทจัดกำรแต่งตั้ง ขอสงวนสิทธิที่จะขอข้อมูล เอกสำร หลักฐำน 
เพิ่มเติมจำกผู้สนใจสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ท้ังนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตำมกฎหมำยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วย หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรจัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือป้องกันกำรใช้บริกำร
ธุรกิจหลักทรัพย์เป็นช่องทำงในกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และ/หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำนได้รับรองถึงควำมถูกต้อง
ของข้อมูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันรำคำหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขำยนั้น 

 
ข้อมูลนีร้วบรวม ณ วันที ่13 สิงหำคม 2562 
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ภาคผนวก 
กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) 5 ปีย้อนหลัง ต้ังแต่วันที่ 14 
สิงหาคม 2557 – 13 สิงหาคม 2562 

 
 * ที่มำ: Bloomberg ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่วันท่ี 14 สิงหำคม 2557 – 13 สิงหำคม 2562 
** ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 

ควำมตึงเครยีดของสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯและจีนที่ยังหำข้อสรุปไม่ได้ยังเป็นปัจจัยภำยนอกที่กดดันตลำด กำรปรับตัว
ลดลงของตลำดหุ้นจะเป็นโอกำสในกำรเข้ำลงทุน ท้ังนี้ บลจ.กรุงไทยคำดว่ำดัชนีฯ เป้ำหมำยปี 2562 โดยพิจำรณำจำกปัจจัยพื้นฐำนน่ำจะ
อยู่ท่ีระดับประมำณ 1720 จุด เพื่อเป็นกำรตอบรบัโอกำสในกำรลงทุนดังกล่ำว จึงจัดตั้งกองทุน KT-TRIG2 ซึ่งมีกลยุทธ์กำรลงทุน แบบจับ
จังหวะกำรลงทุน (Market Timing) โดยพิจำรณำจำกระดับรำคำหุน้ท่ีจะเข้ำลงทุนเพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนสูงกว่ำดัชนีช้ีวัด (Active 
Management) เน้นลงทุนหุ้นรำยตัวที่มีปัจจัยพื้นฐำนดีและมีรำคำตำมมูลคำ่ตำมปัจจัยพื้นฐำนท่ีเหมำะสม (Bottom Up Approach) 
โดยเป็นกองทุนที่ก ำหนดเปำ้หมำยผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย 5% ภำยในระยะเวลำ 6 เดือน แตห่ำกกองทุน KT-TRIG2 ไม่สำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทน 5% ตำมก ำหนดระยะ 6 เดือน ดังกล่ำว กองทุน KT-TRIG2 จะเปิดให้ผู้ถือหน่วยสำมำรถเลือกขำยคืนหน่วยลงทุนได้ แต่ไม่
สำมำรถซื้อหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้จึงเป็นกองทุนที่เหมำะส ำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลำตดิตำมผลตอบแทนและจับจังหวะกำรลงทุน 



 
 

สว่นที ่1 รายละเอยีดโครงการจัดการกองทนุรวม 
 
ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนยิำม :  

โครงการ  หมายถงึ  โครงการจัดการกองทนุเปิดกรงุไทย ทรกิเกอร ์ฟันด2์ 
    
กองทนุรวม  หมายถงึ  กองทนุเปิดกรงุไทย ทรกิเกอร ์ฟันด2์ 
 
หน่วยลงทนุ  หมายถงึ  กองทนุเปิดกรงุไทย ทรกิเกอร ์ฟันด2์ 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  หมายถงึ  ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรงุไทย ทรกิเกอร ์ฟันด2์ 
 
บรษัิทจัดการ  หมายถงึ  บรษัิทหลักทรัพยจั์ดการกองทนุ กรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษัิทจดทะเบยีน  หมายถงึ  บรษัิททีม่หีุน้ทีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย              
 
ผูด้แูลผลประโยชน ์ หมายถงึ  ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุเปิดกรงุไทย ทรกิเกอร ์ฟันด2์ 
 
นายทะเบยีน  หมายถงึ  นายทะเบยีนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรงุไทย ทรกิเกอร ์ฟันด2์ 
 
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  หมายถงึ  บคุคลหรอืนติบิคุคลทีบ่รษัิทจัดการมอบหมายใหท้ าหนา้ทีข่าย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแลว้แตก่รณี 
 
ทีป่รกึษาการลงทนุ  หมายถงึ  ทีป่รกึษาการลงทนุทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้  
 
ทีป่รกึษากองทนุ  หมายถงึ  ทีป่รกึษากองทนุทีบ่รษัิทจัดการแตง่ตัง้ 
 
วันท าการ  หมายถงึ  วันเปิดท าการตามปกตขิองบรษัิทจัดการ 
 
วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ  หมายถงึ  วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมก าหนดไวใ้นโครงการ 
  
ค าเสนอซือ้  หมายถงึ  ค าเสนอซือ้หลักทรัพยข์องกจิการเป็นการท่ัวไปทีผู่ท้ าค าเสนอซือ้ตอ้งปฏบิตัติามประกาศวา่ดว้ย
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข  และวธิกีารในการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการ 
 
แกไ้ขราคายอ้นหลัง  หมายถงึ  แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งโดยแกไ้ขราคา
ยอ้นหลังตัง้แตว่นัทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจนถงึปัจจบุนั 
 
การชดเชยราคา  หมายถงึ  การเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุทีม่รีาคาหน่วยลงทนุ
ไมถ่กูตอ้ง หรอืการจา่ยเงนิซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง
แทนการเพิม่หรอืลดจ านวนหน่วยลงทนุ 
 
บรษัิทยอ่ย  หมายถงึ  บรษัิทจ ากดัทีต่ลาดหลักทรัพยจั์ดตัง้ขึน้และถอืหุน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทจ ากดันัน้ 
 
กจิการ  หมายถงึ  บรษัิททีม่หีลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์บรษัิททีม่หีลักทรัพยซ์ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย
หลักทรัพย ์หรอืบรษัิทมหาชน จ ากดั 
 
สถาบนัการเงนิ   หมายถงึ  สถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงนิตามกฎหมาย
ไทย  
 
สมาคม  หมายถงึ  สมาคมทีเ่กีย่วเนื่องกบัธรุกจิหลักทรัพยท์ีไ่ดรั้บอนุญาตและจดทะเบยีนกบัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ท าการสง่เสรมิและพัฒนาธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภททีเ่กีย่วกบัการจัดการลงทนุ 
 



 
 

มลูคา่หน่วยลงทนุ  หมายถงึ  มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดตาม
ทะเบยีนหน่วยลงทนุ เมือ่สิน้วนัทีค่ านวณนัน้ โดยค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตัวเลขทีม่ทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใช ้

วธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลกัสากล  
 
ราคาเสนอขายหน่วยลงทนุ  หมายถงึ  ราคาขายหน่วยลงทนุครัง้แรกซึง่เทา่กบัมลูคา่หน่วยลงทนุบวกดว้ยคา่ธรรมเนยีม
การขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
 
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  หมายถงึ  มลูคา่หน่วยลงทนุทีต่ัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้ หักดว้ยคา่ธรรมเนียมการรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ซึง่เป็นราคาทีรั่บรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
 
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  หมายถงึ  คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
 
ส านักงาน  หมายถงึ  ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
 
ค ำอธบิำยศพัทเ์ร ือ่งกำรลงทนุของกองทนุเพือ่ประกอบกำรอธบิำยค ำยอ่และควำมหมำยของค ำยอ่ รวมถงึ
ค ำศพัทท์ ี ่ปรำกฏในหวัขอ้ประเภทและอตัรำสว่นกำรลงทนุในหลกัทรพัย ์เวน้แตใ่นกรณีทีค่ณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทนุ คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแกไ้ขปรบัปรงุ หรอื
เพิม่เตมิค ำอธบิำยศพัทน์ีเ้ป็นอยำ่งอืน่ 

   
ค ำศพัท ์ ค ำอธบิำยศพัท ์

“กลุม่กจิการ” บรษัิทใหญแ่ละบรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบัญชทีีส่ภาวชิาชพีบญัชกี าหนดใหจั้ดท างบการเงนิ

รวม 
“กองทนุฟ้ืนฟ”ู กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“กองทนุ infra” รูปแบบการลงทนุในทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศตา่ง ๆ ซึง่ไดแ้ก ่

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื
ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มวีตัถุประสงค์
หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดยีวกับกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไม่วา่

กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานดงักลา่วจะจัดตัง้ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 

“กองทนุ property” กองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมใน
ตลาดทนุ 

3. foreign REIT 
“การลดความเสีย่ง” การลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการลงทนุโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives ทีม่ลีักษณะ

ครบถว้นดงันี้ 

1. ไมม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่หาผลประโยชนโ์ดยการเก็งก าไร (speculate) 

2. มผีลใหค้วามเสีย่งในการลงทนุโดยรวมของกองทนุลดลง 

3. เป็นการลดความเสีย่งทัว่ไปและความเสีย่งเฉพาะของทรัพยส์นิทีต่อ้งการลดความเสีย่ง 

4. สามารถลดความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
“เงนิฝากหรอื 

ตราสารเทยีบเทา่ 
เงนิฝาก” 

ทรัพยส์นิดงันี้ 



 
 

1. เงนิฝาก เงนิฝากอสิลามหรอืตราสารอืน่ทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับเงนิฝาก  

2. สลากออมทรัพยท์ีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

3. สลากออมสนิพเิศษทีอ่อกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสนิ  
“เงนิฝากอสิลาม” ขอ้ตกลงทีเ่ป็นไปตามหลกัชะรอีะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับเงนิฝาก โดย

คูส่ญัญาทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูฝ้ากสามารถเรยีกคนืเงนิตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายทีเ่ทยีบเคยีงไดก้ับผูรั้บ
ฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุม่สนิคา้ 
โภคภัณฑ”์ 

ดชันทีีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้โภคภัณฑห์ลายชนดิ 

“ดชันเีงนิเฟ้อ” ดชันทีีจ่ัดท าขึน้โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่สะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ” ตราสารทางการเงนิทีม่เีงือ่นไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้
“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดงันี้ 

1. ตัว๋เงนิคลงั 
2. พันธบัตรรัฐบาล หรอืพันธบัตร ธปท. 

3. พันธบัตรB/E P/N ศกุกู หรอืหุน้กู ้ทีก่ระทรวงการคลงัหรอืกองทนุฟ้ืนฟเูป็นผูม้ภีาระผูกพัน 

“ตราสารภาครัฐ 
ตา่งประเทศ” 

ตราสารทีม่รีูปแบบท านองเดยีวกบัตราสารภาครัฐไทยทีรั่ฐบาลตา่งประเทศ กระทรวงการคลงั 
ธนาคารกลาง หรอืหน่วยงานของรัฐบาลตา่งประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรอื

ผูค้ ้าประกนั แตไ่มร่วมถงึตราสารทีอ่อกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ของประเทศนัน้ 

“ตลาดซือ้ขาย 
หลกัทรัพย์

ตา่งประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรอืเครอืขา่ยใด ๆ ทีจั่ดใหม้ขี ึน้เพือ่การซือ้ขายหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศ โดยมลีักษณะ
ครบถว้นดงันี้ 

1. มกีารรวบรวมค าเสนอซือ้เสนอขายหลกัทรัพยจ์ากผูเ้สนอซือ้หลายรายและผูเ้สนอขายหลาย
ราย 

2. มกีารก าหนดหลกัเกณฑห์รอืจัดใหม้รีะบบ ซึง่ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีารในการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ไวเ้ป็นการลว่งหนา้ โดยผูใ้หบ้รกิารไม่อาจใชด้ลุยพนิจิในการจัดการซือ้ขายเป็นประการอืน่ และผู ้
เสนอซือ้เสนอขายยนิยอมทีจ่ะผกูพันตามหลักเกณฑห์รอืระบบนัน้ 

“ธปท.” ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์
“บค.” บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

“บง.” บรษัิทเงนิทนุ 
“บล.” บรษัิทหลักทรัพย ์

“บลจ.” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการจัดการกองทนุรวม หรอืการจัดการ

กองทนุสว่นบคุคล 
“บรษัิทจดทะเบยีน” บรษัิททีม่หีลกัทรัพยท์ีไ่ดรั้บการจดทะเบยีนหรอืไดรั้บการอนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นSET 

“บรษัิทยอ่ย” บรษัิทย่อยตามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิ
รวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอื

หุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 
“บรษัิทใหญ่” บรษัิทใหญต่ามมาตรฐานการบัญชเีกีย่วกับการจัดท างบการเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบการเงนิ

รวมทีม่กีารจัดท าและเปิดเผยลา่สดุ ทัง้นี ้หากไมม่งีบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตามสดัสว่นการถอื

หุน้ทีป่รากฏในบญัชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้ลา่สดุ 
“แบบ filing”  แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรัพย ์

“ใบแสดงสทิธ ิ
ในผลประโยชน”์ 

ใบแสดงสทิธใินผลประโยชน์ทีเ่กดิจากหลักทรัพยอ์า้งองิซึง่ก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรัพยต์ามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์า่ดว้ยการก าหนดประเภทหลกัทรัพยเ์พิม่เตมิ 

(ฉบับที ่6) 

“ผูม้ภีาระผูกพัน” ผูท้ีม่ภีาระผูกพันในการช าระหนีต้ามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผูรั้บรอง ผูรั้บ
อาวัล ผูส้ลักหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั แลว้แตก่รณี 

“ศนูยซ์ือ้ขาย 
derivatives” 

ศนูยซ์ือ้ขายดงันี้ 

1. ศนูยซ์ือ้ขายderivatives ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 



 
 

2. ศนูยซ์ือ้ขายderivatives ซึง่จัดตัง้ขึน้และใหบ้รกิารไดต้ามกฎหมายตา่งประเทศและไดรั้บการ

ยอมรับจากส านักงาน 
“หน่วย CIS” หน่วยของกองทนุอยา่งใดอย่างหนึง่ดงันี้ 

1. หน่วยลงทนุของกองทนุรวมทีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจัดการ กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายย่อย 
กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั และกองทนุสว่นบคุคล 

2. หน่วยของกองทนุCIS ตา่งประเทศ 
“หน่วย infra” หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับโครงสรา้งพืน้ฐานซึง่อยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื
ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมในตลาดทนุ 

2. กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตา่งประเทศทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศซึง่มวีตัถุประสงค์
หลกัในการลงทนุในลกัษณะท านองเดยีวกับกองทนุโครงสรา้งพืน้ฐานตาม 1. ทัง้นี ้ไม่วา่จะจัดตัง้

ในรูปบรษัิท ทรัสต ์หรอืรูปอืน่ใด 
“หน่วย property” หน่วยของกองทรัพยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งกับอสงัหารมิทรัพยซ์ึง่อยูใ่นรูปแบบอย่างใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

1. กองทนุรวมอสงัหารมิทรัพยท์ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุวา่ดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจัดการกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย ์

2. ทรัสตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรัพยท์ีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พือ่ธรุกรรมใน
ตลาดทนุ 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสัน้” หุน้กูท้ีม่กี าหนดเวลาช าระหนีไ้มเ่กนิ270 วนันับแตว่นัทีอ่อกหุน้กู ้
“B/E” ตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัชีว้ัดของกองทนุ ซึง่เป็นดชันหีรอืองคป์ระกอบของดัชนทีีม่กีารเผยแพร่อย่างกวา้งขวางและ

สอดคลอ้งกับนโยบายการลงทนุของกองทนุนัน้ 
“CIS operator” บคุคลดงันี้ 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอื 

2. ผูท้ าหนา้ทีบ่รหิารจัดการกองทนุCIS ตา่งประเทศ 
“concentration 

limit” 

อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการทีล่งทนุ 

“counterparty limit” อตัราสว่นการลงทนุทีคู่ส่ญัญา 

“CRA” สถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชือ่ถอื (Credit Rating Agency) ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 

เวน้แตท่ีก่ าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 สว่นที ่5 
“credit derivatives” derivativesทีม่ลีกัษณะเป็นการเคลือ่นยา้ยความเสีย่งดา้นเครดติของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการประกนั

ความเสีย่งจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึง่ไปยังคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่าย
หนึง่ซึง่มภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิใหแ้กคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เมือ่เกดิเหตกุารณ์ทีม่ผีลตอ่การ

ช าระหนี ้(credit event) ของทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บการประกนัความเสีย่ง จะไดรั้บผลตอบแทนหรอื

คา่ธรรมเนยีมส าหรับการมภีาระผกูพันดงักลา่ว 
“credit event” เหตกุารณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถในการช าระหนีต้ามทีร่ะบใุนขอ้ตกลงของตราสารหรอื

สญัญา 
“credit rating” อนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีจั่ดท าโดยCRA ซึง่เป็นการประเมนิความสามารถในการช าระหนีต้ามตรา

สารหรอืสญัญา 
“delta” อตัราเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงของราคาตราสารหรอืสญัญา กับราคาunderlying ของตราสาร

หรอืสญัญา แลว้แตก่รณี 

“derivatives” สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ 
“derivatives on 

organized 
exchange” 

derivatives ทีซ่ือ้ขายในศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 



 
 

“discount rate” อตัราสว่นลดของหลกัทรัพยห์รอืตราสารทีม่กีารลงทนุทีจ่ะใชใ้นการค านวณมลูคา่ของหลกัทรัพย์

หรอืตราสารนัน้ 
“DW” ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) 

“group limit” อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามกลุม่กจิการ โดยการน าอัตราสว่นการลงทนุในแตล่ะบรษัิททีอ่ยู่
ในกลุม่กจิการมาค านวณรวมกัน 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูม้ภีาระผูกพันในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลงั หรอืผูค้ ้าประกนั 

“international 
scale” 

มาตรฐานการจัดท าcredit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัทีส่ามารถลงทนุได ้
“IPO” การเสนอขายตราสารตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปในครัง้แรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของหลกัทรัพยห์รอืทรัพยส์นิ 
“issuer rating” อนัดบัความน่าเชือ่ถอืของผูอ้อกตราสารหรอืคูส่ญัญา 

“market price” มลูคา่ตามราคาตลาด 

“MF” กองทนุรวม (Mutual Fund) 
“national scale” มาตรฐานการจัดท าcredit rating ในระดบัทีใ่ชเ้ปรยีบเทยีบภายในประเทศ 

“NAV” มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิ(Net Asset Value) 
“net exposure” มลูคา่การลงทนุสทุธใินทรัพยส์นิไมว่า่เป็นการลงทนุโดยตรงหรอืโดยออ้มผา่นการลงทนุในตรา

สารหรอืสญัญาทีใ่หผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่กบัทรัพยส์นิ ซึง่เป็นผลใหก้องทนุมคีวามเสีย่งใน

ทรัพยส์นินัน้ 
“notional amount” มลูคา่ตามหนา้สญัญาของderivatives 

“obligation” ประเภทและลักษณะของทรัพยส์นิทีข่อ้ตกลงตามcredit derivatives อา้งองิถงึ (obligation 
category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาทีม่ลีกัษณะตาม (3) ของนยิาม “สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้” ในมาตรา 3 แหง่พระราชบัญญัติ

สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ พ.ศ. 2546 
“OTC derivatives” derivatives ซึง่ซือ้ขายนอกศนูยซ์ือ้ขาย derivatives 

“P/N” ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 
“portfolio duration” อายเุฉลีย่ของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ซึง่ไดจ้ากการค านวณคา่ตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 
“regulated market” ศนูยก์ลางทีจั่ดชอ่งทางการสือ่สารระหวา่งผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาตอ่รองซือ้ขายตราสารระหวา่ง

กนัได ้รวมทัง้ใหข้อ้มลูตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วกับตราสารนัน้ โดยศนูยก์ลางดงักลา่วอยูภ่ายใตก้ารก ากบั

ดแูลของทางการหรอืหน่วยงานทีท่ าหนา้ทีก่ ากับดแูลดา้นหลักทรัพยห์รอืตราสารทีม่ลีกัษณะ
ท านองเดยีวกบัหลกัทรัพย ์

“repo” ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื (repurchase agreement) 
“retail MF” กองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธรุกรรมการซือ้โดยมสีญัญาขายคนื (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทกจิการการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์(Securities Borrowing and 
Lending) 

“securities lending” ธรุกรรมการใหย้มืหลกัทรัพย ์
“SET” ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

“single entity limit” อตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา 
“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (Thai Bond Market Association) 
“TSFC” บล. ทีไ่ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิหลักทรัพยป์ระเภทการใหส้นิเชือ่เพือ่ธรุกจิหลักทรัพย ์

(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
“TSR” ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อนสทิธไิด ้(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สนิคา้ ตวัแปร หรอืหลักทรัพยอ์า้งองิ 

  
 
1. ชือ่ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทนุรวม :  
 
1.1. ชือ่โครงการจัดการ (ไทย) :  กองทนุเปิดกรงุไทย ทรกิเกอร ์ฟันด2์  
 
1.2. ชือ่โครงการจัดการ (องักฤษ) :  Krung Thai Trigger Fund2  
 
1.3. ชือ่ยอ่ :  KT-TRIG2  



 
 

 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทนุเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายครัง้เดยีว  
 
1.6. การก าหนดอายโุครงการ :  ไมก่ าหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : -  ปี -  เดอืน -  วนั  
 
1.8. อายโุครงการถงึวันที ่(กรณีก าหนดอายเุป็นชว่งเวลา) : -  
 
1.9. เงือ่นไข (อายโุครงการ) :  

(1) บรษัิทจัดการจะเลกิโครงการ เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึง่ ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ดังตอ่ไปนี้  
(1.1) เมือ่มลูคา่หน่วยลงทนุไมต่ า่กวา่ 10.5555 บาท เป็นเวลา 3 วนัท าการตดิตอ่กนัขึน้ไป และทรัพยส์นิของกองทนุที่
จะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตจิะตอ้งเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสดทัง้หมด หรอืเมือ่มลูคา่หน่วยลงทนุไมต่ า่
กวา่ 10.5555 บาท และทรัพยส์นิของกองทนุเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสดทัง้หมด ณ วันท าการใด หรอื    
(1.2) กรณี ณ วันท าการใดก็ตามทีท่รัพยส์นิของกองทนุเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสดบางสว่น หรอืทัง้หมด และ
สามารถรับซือ้คนืไดไ้มต่ า่กวา่อตัราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
ทัง้นี้ เมือ่เกดิเหตกุารณ์ใดเหตกุารณห์นึง่ตาม (1.1) หรอื (1.2) แลว้แตก่รณี บรษัิทจัดการจะพจิารณารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมัตทิัง้หมดภายใน 5 วันท าการนับแตว่นัทีเ่กดิเหตกุารณ์ดังกลา่วขา้งตน้ ทัง้นี้ มลูคา่หน่วยลงทนุทีค่นืให ้
ผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 105 ของมลูคา่ทีต่ราไว ้(10 บาท)  
 
(2) เมือ่สิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกแลว้ ในกรณีทีก่องทนุไมส่ามารถระดมทนุ และ/หรอืไม่
สามารถลงทนุใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์องกองทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม และ/หรอืเพือ่ประโยชนโ์ดยรวมของผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และ/หรอืปัจจัยอืน่ใดทีบ่รษัิทตอ้งยตุโิครงการซึง่เป็นไปทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอยีดโครงการขอ้ 5.2.7 เงือ่นไข
การขายหน่วยลงทนุ บรษัิทจะคนืเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตามวธิกีารทีร่ะบไุวใ้นโครงการ
จัดการกองทนุรวม  
 
1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทนุเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไป  
 
1.11. ลักษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
 
2. จ ำนวนเงนิทนุของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม มลูคำ่ทีต่รำไว ้จ ำนวน ประเภท รำคำของหนว่ยลงทนุที่
เสนอขำย :  
 
2.1. จ านวนเงนิทนุของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงือ่นไข (จ านวนเงนิทนุของโครงการ) :  

ในชว่งระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกบรษัิทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุของโครงการได ้
ไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของโครงการ ทัง้นี ้หากบรษัิทจัดการเสนอขายหน่วยลงทนุเกนิจ านวนเงนิทนุของ
โครงการ แตไ่มเ่ต็มจ านวนทีเ่พิม่อกีรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงนิทนุของโครงการ (greenshoe) บรษัิทจัดการขอสงวน
สทิธดิ าเนนิการปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุ และด าเนนิการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวมกอ่นครบก าหนด
สิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้   
 
2.3. มลูคา่ทีต่ราไวต้อ่หน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จ านวนหน่วยลงทนุ : 200,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทนุทีเ่สนอขายครัง้แรก : 10.0000 บาท  
 



 
 

2.6. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้แรก : 10,000.00 บาท  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.7. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ครัง้ถัดไป : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.8. มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนื : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.9. จ านวนหน่วยลงทนุขัน้ตา่ของการสัง่ขายคนื : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.11. จ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ : ไมก่ าหนด  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับลด ยกเวน้หรอืเปลีย่นแปลงจ านวนหรอืมลูคา่ขัน้ต า่ขา้งตน้ตามขอ้ 2.6 – 2.11 (ถา้
ม)ี ในอนาคต โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี้ เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะ
ปิดประกาศแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 วนักอ่นวันด าเนนิการดังกลา่ว ณ ส านักงานของบรษัิท
จัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืทกุแหง่ และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปรับลด ยกเวน้มลูคา่ขัน้ต า่ขา้งตน้ตามขอ้ 2.6 – 2.11 (ถา้ม)ี โดยมมีลูคา่ขัน้ต า่นอ้ยกวา่
ทีร่ะบไุวใ้นโครงการในบางกรณีได ้เพือ่รองรับการสง่เสรมิการขาย การรองรับการลงทนุในรปูแบบการจัดสดัสว่นตาม
ประเภททรัพยส์นิ และบรกิารตา่งๆ ของบรษัิทจัดการ โดยเป็นการอ านวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ โดยขึน้อยูก่บั
ดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ   
 
3. วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทนุรวม ชนดิกองทนุรวม ประเภทกองทนุรวม นโยบำยกำรลงทนุ 
ลกัษณะพเิศษ กำรลงทนุในตำ่งประเทศ กำรลงทนุในสญัญำซือ้ขำยลว่งหนำ้ ประเภทและอตัรำสว่นกำรลงทนุ
ในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอืน่ หรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอี ืน่ท ีจ่ะลงทนุ :  
 
3.1. วัตถปุระสงคข์องโครงการ :  

เพือ่ระดมเงนิลงทนุจากผูล้งทนุท่ัวไป นติบิคุคล รวมถงึผูล้งทนุสถาบนั เพือ่สรา้งผลตอบแทนทีด่ ีและกระจายความเสีย่ง
ในการลงทนุจากการในตราสารแหง่ทนุ ตราสารแหง่หนี ้และ/หรอืหลักทรัพยแ์ละตราสารทางการเงนิ ตลอดจนเครือ่งมอื
ทางการเงนิตา่งๆ ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นโครงการทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาแลว้เห็นวา่เป็นตราสารทีม่คีณุภาพและให ้
ผลตอบแทนทีเ่หมาะกบัความเสีย่ง  
 
3.2. ประเภทกองทนุตามนโยบายการลงทนุรวม :  ผสม  
 
การลงทนุของนโยบายการลงทนุแบบผสม : 
 
- ตราสารทนุ : ไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารทนุ 
- ตราสารหนี้ : ไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในตราสารหนี ้
- ทองค า : ไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในทองค า 
- น ้ามนัดบิ : ไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในน ้ามันดบิ 
- สนิคา้โภคภณัฑ ์: ไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในสนิคา้โภคภณัฑ ์
- หน่วยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหารมิทรัพย/์REITs : ไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวม
อสงัหารมิทรัพย/์REITs 
- กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน : ไมก่ าหนดสดัสว่นการลงทนุในกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 



 
 

3.3. ประเภทกองทนุรวมตามลักษณะพเิศษ :  
 
 
3.4. ประเภทกองทนุตามการลงทนุในตา่งประเทศ : กองทนุทีล่งทนุแบบไมม่คีวามเสีย่งตา่งประเทศ  
การก าหนดสดัสว่นการลงทนุในตา่งประเทศ :  
 
3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้ม)ี :   

กองทนุอาจกูย้มืเงนิ หรอืท าธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื หรอืธรุกรรมการซือ้โดยมี
สญัญาขายคนื (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3.6. การลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
3.6.1 วัตถปุระสงคข์องการลงทนุในสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ : การลดความเสีย่ง (Hedging)  
 
3.7. การลงทนุในตราสารทีม่สีญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note) :  ไมล่งทนุ  
 
3.8. กลยทุธก์ารบรหิารกองทนุ (Management Style) :  อืน่ ๆ  
- การลงทนุของกองทนุเพือ่จับจังหวะการลงทนุ (market timing) ในการเขา้ลงทนุ โดยพจิารณาจากระดับราคาหุน้ทีจ่ะ
เขา้ลงทนุเพือ่มุง่หวังใหผ้ลตอบแทนสงูกวา่ดัชนชีีว้ัด (Active Management) โดยเนน้ลงทนุหุน้รายตวัทีม่ปัีจจัยพืน้ฐาน
ดแีละมรีาคาตามมลูคา่ตามปัจจัยพืน้ฐานทีเ่หมาะสม (Bottom Up Approach)  
 
 
3.9. ดัชนีชีว้ัด/อา้งองิ (Benchmark) :   

1.ดัชนผีลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (SET TRI) สดัสว่น (%):100.00 
หมายเหต:ุ 

 
หมายเหต:ุ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงตัวชีว้ดัในการเปรยีบเทยีบตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึง่อยู่
ภายใตก้รอบนโยบายการลงทนุทีก่ าหนด โดยบรษัิทจัดการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อยา่ง
ชดัเจนถงึวนัทีม่กีารเปลีย่นตัวชีว้ัด ค าอธบิายเกีย่วกบัตัวชีว้ดั และเหตผุลในการเปลีย่นตัวชีว้ัดดังกลา่วผา่นการลง
ประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้
 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปลีย่นแปลงตัวชีว้ดัเพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงือ่นไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบรษัิท
จัดการลงทนุ และ/หรอื ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกีย่วกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ด าเนนิงานของกองทนุรวม และ/หรอื การเปลีย่นแปลงตัวชีว้ัดในการใชเ้ปรยีบเทยีบในกรณีทีผู่อ้อกตัวดัชนีของตัวชีว้ัด
ไมไ่ดจั้ดท าหรอืเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดังกลา่วอกีตอ่ไป โดยบรษัิทจัดการจะแจง้เปลีย่นแปลงดังกลา่วผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ทราบลว่งหนา้ผา่นการประกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการ
ตัดสนิใจลงทนุได ้ 
 
3.10. ลักษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทนุ :  จา่ยผลตอบแทนแบบไมซ่บัซอ้น  
 
3.11. รายละเอยีดเกีย่วกบันโยบายการลงทนุและลักษณะพเิศษ :  

กองทนุรวม trigger fund 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :กระจายเงนิลงทนุของกองทนุในตราสารแหง่ทนุ ตราสารกึง่หนี้ก ึง่ทนุ ตราสารแห่งหนี้ เงนิฝาก 
และ/หรอืลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่งหนึง่ หรอืหลายอยา่งไดต้ามที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด หรอืใหค้วามเห็นชอบใหล้งทนุได ้โดยผูจั้ดการกองทนุจะปรับสดัสว่นการลงทนุ
ไดใ้นสดัสว่นตัง้แตร่อ้ยละ 0 ถงึรอ้ยละ 100 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์ในแต่
ละขณะ   
 
กองทนุอาจกูย้มืเงนิ หรอืท าธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพย ์ธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื หรอืธรุกรรมการซือ้โดยมี



 
 

สญัญาขายคนื (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
 
กองทนุจะเขา้ท าสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (Derivatives) โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดความเสีย่ง (Hedging) ทัง้นี้ กองทนุ
จะไมล่งทนุในตราสาร ดังตอ่ไปนี้  
1. ตราสารทีม่ลัีกษณะของสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note)  
2. ตราสารแหง่หนี้ทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืของตราสารหรอืของผูอ้อกตราสารต า่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(non-
investment grade)  
3. ตราสารแหง่หนี้ทีไ่มไ่ดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอื (Unrated Securities)  
4. หลักทรัพยข์องบรษัิททีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์(Unlisted Securities) 
 
อยา่งไรก็ตาม กองทนุอาจมไีวซ้ ึง่ตราสารหนี้ทีม่อีนัดับความน่าเชือ่ถอืต า่กวา่ทีส่ามารถลงทนุได ้(non-investment 
grade) เฉพาะกรณีทีต่ราสารหนี้นัน้ไดรั้บการจัดอนัดับความน่าเชือ่ถอืทีส่ามารถลงทนุได ้(investment grade) ขณะที่
กองทนุลงทนุเทา่นัน้ 
 
ทัง้นี้ การค านวณสดัสว่นการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ มใิหนั้บรวมถงึชว่งเวลาดังตอ่ไปนี้ โดยตอ้ง
ค านงึถงึผลประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และ/หรอืทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
(ก) ชว่งเวลาระหวา่งรอการลงทนุ ซึง่มรีะยะเวลาประมาณ 30 วันนับแตว่นัจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิ 
(ข) ชว่งระยะเวลาประมาณ 30 วนักอ่นเลกิโครงการ 
(ค) ชว่งระยะเวลาทีก่องทนุจ าเป็นตอ้งรอการลงทนุ และ/หรอืในชว่งทีผู่ล้งทนุท าการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
หรอืมกีารโอนยา้ยกองทนุจ านวนมาก ซึง่มรีะยะเวลาไมเ่กนิ 10 วันท าการ  
 
ในกรณีทีก่ารลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ ใหบ้รษัิท
จัดการด าเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วันนับแตว่นัที่
สดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดังกลา่ว  
 
3.12. รายละเอยีดการลงทนุในตา่งประเทศ :  

 
3.13. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุ :  
 
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืแสวงหาประโยชนเ์ฉพาะจากหลักทรัพย ์ทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่อยา่งใดอยา่ง
หนึง่หรอืหลายอยา่งตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ดังตอ่ไปนี้ เวน้แตใ่นกรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  ประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิประเภทหรอืลักษณะของ
หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่  
 
สว่นที ่1 :  ตรำสำร TS (transferable securities)  
1.  ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรัพยส์นิในสว่นอืน่ๆของขอ้ 3.13.1 ซึง่มี
คณุสมบตัติามหลักเกณฑท์ีค่รบถว้น ดังนี้ 
1.1  ไมม่ขีอ้ก าหนดหรอืเงือ่นไขทีท่ าใหผู้ล้งทนุมภีาระผกูพันมากกวา่มลูคา่เงนิลงทนุในตราสาร 
1.2  สามารถเปลีย่นมอืได ้ (รวมถงึกรณีทีเ่ป็น B/E หรอื P/N ทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแตก่องทนุไดด้ าเนนิการใหม้กีาร
รับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุสามารถขายคนืผูอ้อกตราสาร
ได)้  
1.3  มขีอ้มลูเกีย่วกบัตราสารทีถ่กูตอ้งครบถว้นและมกีารปรับปรงุเป็นประจ าอยา่งสม า่เสมอ  ซึง่ บลจ. สามารถเขา้ถงึได ้
เพือ่น ามาประกอบการพจิารณาตัดสนิใจลงทนุไดอ้ยา่งสม า่เสมอ และมขีอ้มลูราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ยตุธิรรม โดยขอ้มลู
ดังกลา่วตอ้งอา้งองิจากแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ ึง่จัดท าตามหลักวชิาการอนัเป็นทีย่อมรับในระดับสากล 
 
2.  คณุสมบตัแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุของตราสารเพิม่เตมิจากทีก่ าหนดในขอ้ 1. 
ในกรณีทีเ่ป็นการลงทนุใน B/E หรอื P/N ทีอ่อกตราสารดังกลา่วเพือ่ช าระหนี้การคา้  B/E หรอื P/N ดังกลา่วตอ้งมกีาร



 
 

รับอาวัลหรอืรับรองโดยบคุคลดังนี้  
2.1  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  
2.2  ธนาคารออมสนิ  
2.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
2.6  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.7  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
2.8  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 2.1 - 2.7 
ทัง้นี้ การอาวัลหรอืการรับรองดังกลา่วตอ้งเป็นการอาวัลหรอืการรับรองผูส้ัง่จา่ยหรอืผูอ้อกต๋ัว ทัง้จ านวนรวมถงึดอกเบีย้ 
(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบไุวใ้น B/E หรอื P/N ดว้ย 
 
สว่นที ่2 :  ทรพัยส์นิประเภทหนว่ย CIS หนว่ย infra และหนว่ย property กรณีเป็นหนว่ยทีก่ำรออกอยู่
ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยไทย 
ตอ้งมคีณุสมบตัแิละหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี้ 
1.  กรณีเป็นหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
1.1  มคีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 
ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
1.2  ในกรณีทีก่องทนุไปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกลา่วตอ้งมนีโยบายการลงทนุดังนี ้(ไมใ่ชก้บัการลงทนุใน
หน่วย CIS ของกองทนุรวมทองค าทีล่งทนุในทองค าแทง่)  
1.2.1  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิซึง่เป็นประเภทและชนดิเดยีวกบัทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้
1.2.2  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity 
limit ของกองทนุนัน้ 
1.2.3  มกีารลงทนุในทรัพยส์นิเมือ่ใชว้ธิคี านวณตามสดัสว่น (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์product limit 
ส าหรับทรัพยส์นิทีเ่ป็น SIP ของกองทนุนัน้ 
1.2.4  มกีารลงทนุใน derivatives ทีเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทนุนัน้ 
1.3  ในกรณีทีก่องทนุรวมฟีดเดอรไ์ปลงทนุในหน่วย CIS ของ MF  MF ดังกลา่วตอ้งไมใ่ชก่องทนุรวมฟีดเดอร ์ 
 
2.  กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากทีก่ าหนดในสว่นที ่2 ขอ้ 1. 
2.1  มคีณุสมบตัแิละเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุเชน่เดยีวกบัขอ้ก าหนดส าหรับตราสาร TS ในสว่นที ่1 ขอ้ 1.1 
ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 
2.2  จดทะเบยีนซือ้ขายใน SET  
 
สว่นที ่3 :  ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝำกหรอืตรำสำรเทยีบเทำ่เงนิฝำก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากของผูรั้บฝากดังนี้ 
1.  ธพ. บง. หรอื บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  
2.  ธนาคารออมสนิ  
3.  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4.  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.  บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศัย  
6.  ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
7.  ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
8.  ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย  
9.  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
10.  สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกบัผูรั้บฝากตาม 1. - 9.  
 
สว่นที ่4 :  ธุรกรรมประเภทกำรซือ้โดยมสีญัญำขำยคนื (reverse repo) 
การลงทนุใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังนี้ 
1.  คูส่ญัญา  ตอ้งเป็นนติบิคุคลดังนี้ทีส่ามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย 
1.1  ธพ. 
1.2  บง. 
1.3  บค. 
1.4  บล. 
1.5  บรษัิทประกนัภัย 



 
 

1.6  ธปท. 
1.7  กองทนุฟ้ืนฟ ู
1.8  นติบิคุคลทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
1.9  สว่นราชการและรัฐวสิาหกจิตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ 
 
2.  ตราสารทีใ่ชใ้นการท า reverse repo  ตอ้งเป็นตราสารดังนี ้
2.1  ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐตา่งประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐตา่งประเทศตอ้งม ีcredit rating 
อยูใ่นอนัดับ investment grade  
 
2.2  B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธพ. บง. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระ
ผกูพัน ซึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี 
 
2.3  B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามต๋ัวไมเ่กนิ 270 วนันับแตว่ันออกตัว๋ และเป็นตั๋วทีถ่งึ
ก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 
 
2.4  B/E P/N หรอืศกุกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วนันับแตว่นัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้
2.4.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอนัดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่
ไดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
2.4.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดับ investment grade  
 
2.5  ตราสารหนีซ้ ึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 ปี ทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี ้หรอืทีม่ขีอ้มลูราคาทีน่่าเชือ่ถอื
และอา้งองิไดซ้ ึง่มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้
2.5.1  ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 2 อนัดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั credit rating ระยะ
สัน้ดังกลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.5.2  ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดับแรก 
                   
2.6  ตราสารหนีซ้ ึง่มอีายคุงเหลอืไมเ่กนิ 1 เดอืนทีข่ ึน้ทะเบยีนในตลาดซือ้ขายตราสารหนี้ หรอืทีม่ขีอ้มลูราคาที่
น่าเชือ่ถอืและอา้งองิไดซ้ ึง่มกีารเปิดเผยตอ่สาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกลา่วตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่
ดังนี ้
2.6.1  ม ีcredit rating ระยะสัน้อยูใ่น 3 อนัดับแรก หรอื credit rating ระยะยาวทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บั credit rating ระยะ
สัน้ดังกลา่วตามที ่CRA ไดเ้ปรยีบเทยีบไว ้ 
2.6.2  ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดับแรก 
 
2.7 ทรัพยส์นิอืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 
 
3.  ระยะเวลาการรับช าระหนีข้อง reverse repo  ตอ้งไมเ่กนิ 90 วัน 
 
4.  ขอ้ก าหนดเพิม่เตมิที ่บลจ. ตอ้งปฏบิตัสิ าหรับการลงทนุใน reverse repo  
4.1  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย TBMA หรอื TSFC 
4.2  หา้มน าหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ไปขายหรอืโอนตอ่ เวน้แตเ่ขา้ลักษณะดังนี ้
4.2.1  เป็นการขายหรอืโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดังกลา่ว 
4.2.2  เป็นการขายตาม repo ทีเ่ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ย
หลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารในการกูย้มืเงนิในนามของกองทนุรวมและการกอ่ภาระผกูพันแกท่รัพยส์นิของกองทนุรวม 
                  
4.3  มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ วนัเริม่ตน้สญัญา ตอ้งมมีลูคา่เป็นไปตามสมการการค านวณตามวธิกีาร
ดังนี้  
มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้มากกวา่ (ราคาซือ้ x (1 + discount rate))                                           
ทัง้นี้ ราคาซือ้ = ราคาทีก่องทนุช าระใหแ้กคู่ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นคา่ซือ้หลักทรัพยห์รอืตราสารตาม reverse 
repo         
                  
4.4  การด ารงมลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ สิน้วัน ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งนี้  
4.4.1  มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้มากกวา่ (มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate)) 
4.4.2  ในกรณีทีม่ลูคา่หลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ สิน้วนั ไมเ่ป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บลจ. ตอ้งเรยีกใหคู้ส่ญัญา
โอนกรรมสทิธิใ์นเงนิ หรอืหลักทรัพยห์รอืตราสารทีส่ามารถใชใ้นการท า reverse repo ใหแ้กก่องทนุ เพือ่ใหม้ลูคา่รวม



 
 

ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้และทรัพยส์นิทีโ่อนมาดังกลา่วเป็นไปตามวธิกีารดังกลา่ว ภายในวันท าการถัดจากวนัที่
มลูคา่หลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ลดลงกวา่สมการใน 4.4.1  เวน้แตเ่ป็นกรณีตาม 4.4.3 
4.4.3  ในกรณีทีผ่ลลัพธต์ามสมการใน 4.4.1 แสดงผลวา่มลูคา่ของหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้ ณ สิน้วนั มมีลูคา่นอ้ย
กวา่มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไมเ่กนิ 5 ลา้นบาท หรอืไมเ่กนิ 5% ของราคาซือ้ แลว้แต่
จ านวนใดจะต า่กวา่ และมกีารก าหนดเรือ่งดังกลา่วไวใ้นสญัญาซึง่ไดก้ าหนดโดยพจิารณาถงึปัจจัยความเสีย่งของ
คูส่ญัญา (counterparty risk) แลว้ บลจ. จะไมด่ าเนนิการตาม 4.4.2 ก็ได ้
                  
4.5  การค านวณมลูคา่ reverse repo ตาม 4.4 ใหค้ านวณดังนี ้
4.5.1  ค านวณจากราคาซือ้รวมกบัผลประโยชนท์ีก่องทนุพงึไดรั้บจาก reverse repo จนถงึวนัทีม่กีารค านวณ 
4.5.2  ค านวณเป็นรายธรุกรรม หรอืค านวณรวมเป็นยอดสทุธขิอง reverse repo ทกุธรุกรรมทีก่องทนุมอียูก่บัคูส่ญัญา
รายเดยีวกนัและมขีอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคับช าระหนี้ตามธรุกรรมใดธรุกรรมหนึง่จากหลักทรัพยห์รอืตราสารทีซ่ ือ้
หรอืทรัพยส์นิทีโ่อนตาม 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธรุกรรมทีเ่กดิจาก reverse repo รายการอืน่ได ้
                  
4.6  discount rate ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึน้โดยค านงึถงึปัจจัยความเสีย่งของคูส่ญัญา 
หลักทรัพย ์หรอืตราสารทีซ่ ือ้แลว้ 
 
สว่นที ่5 :  ธุรกรรมประเภทกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทนุดังนี ้
1.  คูส่ญัญา  ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิ SBLโดยในกรณีทีคู่ส่ญัญาดังกลา่ว
กระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบคุคลดังนี้ทีส่ามารถประกอบธรุกจิหรอืด าเนนิกจิการไดต้ามกฎหมาย
ไทย 
1.1  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธรุกจิ SBL 
1.2  ธปท. 
1.3  กองทนุฟ้ืนฟ ู
1.4  ธนาคารเพือ่การน าเขา้และการสง่ออกแหง่ประเทศไทย 
1.5  ธพ. 
1.6  บง. 
1.7  บล. 
1.8  บรษัิทประกนัชวีติ 
1.9  กองทนุสว่นบคุคลทีม่มีลูคา่ทรัพยส์นิของผูล้งทนุแตล่ะรายตัง้แต ่1 ลา้นบาทขึน้ไป 
1.10  กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
1.11  นติบิคุคลอืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 
 
2.  หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื  ตอ้งเป็นหลักทรัพยท์ีอ่ยูใ่นระบบรับฝากหลักทรัพยข์องศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์หรอืหลักทรัพยท์ี ่
ธปท. ท าหนา้ทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลักทรัพย ์ 
 
3. การวางหรอืเรยีกหลักประกนั  บลจ. ตอ้งด าเนนิการดังนี้ 
3.1  ด าเนนิการใหม้กีารวางหรอืเรยีกหลักประกนัจากผูย้มืเพือ่เป็นประกนัการใหย้มืหลักทรัพย ์โดยตอ้งเป็นหลักประกนั
ดังนี้  
3.1.1  เงนิสด 
3.1.2  ตราสารภาครัฐไทย 
3.1.3  B/E P/N บตัรเงนิฝาก ศกุกู หรอืหุน้กูร้ะยะสัน้ ที ่ธพ. บง. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ เป็นผูม้ภีาระ
ผกูพัน  
3.1.4  B/E หรอื P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามต๋ัวไมเ่กนิ 270 วนันับแตว่ันออกตัว๋และเป็นตัว๋ทีถ่งึ
ก าหนดใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 
3.1.5  B/E P/N หรอืศกุกู ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตว่ันทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้
3.1.5.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอนัดับแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่
ไดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.1.5.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดับ investment grade  
3.1.6  ตราสารหนี้ทีม่ ีcredit rating อยูใ่นอนัดับ investment grade 
3.1.7  หนังสอืค ้าประกนัที ่ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้กก่องทนุเพือ่เป็นประกนัการคนืหลักทรัพยใ์หแ้กก่องทนุ  
3.1.8  หุน้จดทะเบยีนใน SET ทีม่รีายชือ่อยูใ่นดัชนี SET50  ทัง้นี ้ในกรณีทีก่องทนุไมม่นีโยบายการลงทนุในตราสารทนุ 
กองทนุจะรับหลักประกนัดังกลา่วไมไ่ด ้
3.1.9  หน่วยลงทนุของ MMF 



 
 

 
3.2  ด าเนนิการใหก้องทนุมกีรรมสทิธิห์รอืครอบครองหลักประกนัตาม 3.1 หรอืด าเนนิการโดยวธิอีืน่ซ ึง่จะมผีลให ้บลจ. 
สามารถบงัคับช าระหนี้เอาจากหลักประกนัดังกลา่วไดโ้ดยพลัน 
 
3.3  หา้มน าหลักประกนัตาม 3.1 ทีก่องทนุมกีรรมสทิธิไ์ปโอนหรอืขายตอ่หรอืท าใหไ้มส่ามารถบงัคับตามหลักประกนันัน้
ได ้เวน้แตเ่ป็นการบงัคับช าระหนี้ตามขอ้ตกลงในธรุกรรมการใหย้มืหลักทรัพยนั์น้เอง 
 
3.4  ด ารงมลูคา่หลักประกนั ณ สิน้วันมากกวา่หรอืเทา่กบั 100% ของมลูคา่หลักทรัพยท์ีใ่หย้มื 
 
3.5  ในกรณีทีห่ลักประกนัเป็นเงนิสด ใหน้ าเงนิสดดังกลา่วไปลงทนุโดยทันทใีนทรัพยส์นิดังนี ้
3.5.1  เงนิฝากใน ธพ.  หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
3.5.2  บตัรเงนิฝากหรอื P/N ดังนี ้
3.5.2.1  บตัรเงนิฝาก หรอื P/N ที ่ธพ. บง. หรอืธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้เป็นผูม้ภีาระผกูพัน 
3.5.2.2  P/N ที ่TSFC เป็นผูอ้อก ทีม่กี าหนดวนัใชเ้งนิตามต๋ัวไมเ่กนิ 270 วนันับแตว่นัออกตั๋ว และเป็นตั๋วทีถ่งึก าหนด
ใชเ้งนิเมือ่ทวงถามหรอืเมือ่ไดเ้ห็น 
3.5.2.3  P/N ทีม่อีายไุมเ่กนิ 90 วันนับแตว่นัทีอ่อก ซึง่ม ีcredit rating อยา่งหนึง่อยา่งใดดังนี ้
3.5.2.3.1  ม ีissue rating หรอื issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีทีเ่ป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที่
ไดม้าจากการจัด credit rating ระยะสัน้ดว้ย 
3.5.2.3.2  ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดับ investment grade  
3.5.3  ตราสารภาครัฐไทย 
3.5.4  reverse repo ส าหรับตราสารภาครัฐไทย 
 
4.  ลักษณะและสาระส าคัญของสญัญา  ใหใ้ชส้ญัญาทีม่ลัีกษณะและสาระส าคัญของสญัญาตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเกีย่วกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลักทรัพย์
และหลกัประกนัในธรุกรรมการยมืและใหย้มืหลักทรัพย ์
 
สว่นที ่6 :  ธุรกรรมประเภท derivatives  ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังนี ้
1.  ประเภท underlying  derivatives ทีก่องทนุจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลาย
อยา่งดังนี ้
1.1  ทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุได ้
1.2  อตัราดอกเบีย้ 
1.3  อตัราแลกเปลีย่นเงนิ 
1.4  เครดติ เชน่ credit rating หรอื credit event เป็นตน้ 
1.5  ทองค า 
1.6  น ้ามันดบิ 
1.7  ดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรอืตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรอื 1.9  
1.8  ดชันีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นดัชนีตาม 1.7 
1.9  underlying อืน่ตามทีส่ านักงานก าหนดเพิม่เตมิ 
 
ในกรณีที ่derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาทีอ่า้งองิดังกลา่วตอ้งเป็นราคาปัจจบุนั (spot 
price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) เทา่นัน้  ทัง้นี ้ราคาของ underlying อืน่ทีไ่มใ่ชดั่ชน ีหรอื 
underlying ทีเ่ป็นองคป์ระกอบของดัชนีดังกลา่ว ตอ้งเป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวาง และเปิดเผยไวอ้ยา่งแพรห่ลายดว้ย 
 
2.  เงือ่นไขการลงทนุ บลจ. จะด าเนนิการลงทนุใน derivatives ไดต้อ่เมือ่ 
2.1  กรณี MF ไดร้ะบเุกีย่วกบัการลงทนุใน derivatives และ underlying ของ derivatives ทีจ่ะลงทนุไวอ้ยา่งชดัเจนใน
โครงการ 
 
2.2  เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้  
2.2.1  derivatives on organized exchange 
2.2.2  กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมคีูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่เป็น ธพ. ธนาคารทีม่กีฎหมายเฉพาะ
จัดตัง้ขึน้ ตัวแทนซือ้ขาย derivatives หรอืผูค้า้ derivatives 
 
2.3  ในกรณีทีจ่ะตอ้งมกีารช าระหนี้ดว้ยการสง่มอบสนิคา้เมือ่ derivatives สิน้สดุลง สนิคา้นัน้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุ
สามารถลงทนุได ้ทัง้นี ้ไมว่า่กองทนุจะเป็นผูม้สีทิธรัิบมอบหรอืมหีนา้ทีส่ง่มอบสนิคา้นัน้ก็ตาม 



 
 

 
3.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิกรณี underlying เป็นดัชน ี 
ในกรณีที ่derivatives ม ีunderlying เป็นดัชนตีาม 1.7 – 1.8 ดัชนดีังกลา่วตอ้งมลีักษณะดังนี ้
3.1  เป็นดัชนทีีม่กีารก าหนดวธิกีารค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบแุหลง่ขอ้มลูของ underlying หรอืปัจจัยตา่ง ๆ 
ทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดัชนใีหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชน ี ทัง้นี ้
underlying หรอืปัจจัยดังกลา่วตอ้งมกีารเคลือ่นไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย 
 
3.2  เป็นดัชนทีีม่ลีักษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี ้
3.2.1  ดัชนีทีม่กีารกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดัชนทีีม่ลีักษณะใดลักษณะหนึง่ดงันี้ 
3.2.1.1  ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบแตล่ะตัวมนี ้าหนักนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 20% ของน ้าหนักทัง้หมด 
3.2.1.2  ดัชนีทีอ่งคป์ระกอบตัวใดตวัหนึง่มนี ้าหนักนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 35% ของน ้าหนักทัง้หมด 
ในกรณีทีเ่ป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอืน่ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิอตัราทีก่ าหนดใน 3.2.1.1 
 
การพจิารณาการกระจายน ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไมต่อ้งน าองคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามันดบิ
มาพจิารณา 
 
3.2.2  ดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมดเป็นหรอืเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรอืน ้ามนัดบิ หรอืเป็นดัชนรีาคาทองค าหรอืน ้ามนัดบิ 
 
3.2.3  ดัชนีอืน่ใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังนี ้
3.2.3.1  เป็นดัชนีทีม่อีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรอืสญัญาทีก่องทนุสามารถลงทนุไดโ้ดยตรง 
3.2.3.2  เมือ่ค านวณเงนิลงทนุตามสดัสว่น (pro rata) เสมอืนหนึง่วา่กองทนุลงทนุในตราสารหรอืสญัญานัน้โดยตรง
แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทนุนัน้ 
                     
3.3  เป็นดัชนทีีไ่ดรั้บการพัฒนาโดยสถาบนัทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืและท าหนา้ทีไ่ดอ้ยา่งอสิระจาก บลจ.  ทัง้นี้ หากปรากฏ
วา่สถาบนัดังกลา่วเป็นบรษัิทในเครอืของ บลจ.  บลจ. นัน้ตอ้งจัดใหม้มีาตรการป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย 
                     
3.4  มกีารแสดงดัชนีนัน้ ๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุวนัท าการผา่นสือ่ทีม่กีารเสนอขอ้มลูอยา่งทันเหตกุารณ์ 
                     
3.5  ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีกลุม่สนิคา้โภคภัณฑ ์ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณจากตัวแปรอยา่งหนึง่อยา่งใดหรอืหลายอยา่งดังนี ้
3.5.1  ราคาปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์
3.5.2  ดัชนีสนิคา้โภคภณัฑท์ีค่ านวณจากราคาปัจจบุนั (spot price) หรอืราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (futures price) 
ของสนิคา้โภคภัณฑส์นิคา้ใดสนิคา้หนึง่ 
3.5.3  ราคาสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ทีอ่า้งองิกบัดัชนีสนิคา้โภคภณัฑต์าม 3.5.2 
                     
3.6  ในกรณีทีเ่ป็นดัชนีเงนิเฟ้อ ดัชนีดังกลา่วตอ้งค านวณโดยใชแ้หลง่ขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืค านวณจากราคาสนิคา้และบรกิารที ่บลจ. แสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธิกีารค านวณของ
ผูพั้ฒนาดัชนีดังกลา่วสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
4.  หลักเกณฑก์ารจัดใหม้ทีรัพยส์นิทีเ่พยีงพอตอ่การช าระหนี้ตามภาระผกูพัน (cover rule) 
บลจ. ตอ้งจัดใหม้ทีรัพยส์นิของกองทนุทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งในจ านวนทีเ่พยีงพอ  ตอ่ภาระทีก่องทนุอาจตอ้ง
ช าระหนี้ตามขอ้ตกลงเมือ่ derivatives สิน้สดุลงไวต้ลอดเวลาทีไ่ดล้งทนุใน derivatives นัน้ และเป็นไปตามที่
ส านักงานก าหนด 
 
5.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุทีม่วีัตถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
ในกรณีที ่บลจ. ลงทนุใน derivatives ที ่underlying ไมใ่ชส่ ิง่เดยีวกบัทรัพยส์นิทีจ่ะลดความเสีย่ง การลงทนุใน 
derivatives ดังกลา่วตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานก าหนด 
 
6.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการลงทนุใน OTC derivatives 
บลจ. ตอ้งจัดใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี ้
6.1  ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณและแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทกุวนัที ่15 และวนัสดุทา้ย
ของแตล่ะเดอืน  ทัง้นี ้ในกรณีทีว่นัดังกลา่วเป็นวันหยดุท าการของ บลจ. ใหค้ านวณ  และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมภายในวนั
ท าการถัดไป 
6.2  ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ราคาของ derivatives อยา่งมนัียส าคัญ ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ค านวณ



 
 

และแจง้มลูคา่ยตุธิรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทนัท ี
6.3  คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ยนิยอมใหม้กีารลา้งฐานะ derivatives เมือ่ บลจ. รอ้งขอได ้
 
7.  หลักเกณฑเ์พิม่เตมิส าหรับการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives 
 บลจ. ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขดังนี ้
7.1  เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเสีย่งเทา่นัน้ 
7.2  เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ทีม่ลีักษณะของธรุกรรมหรอืเทยีบเคยีงกบัธรุกรรมอยา่งหนึง่อยา่งใด 
ดังนี ้
7.2.1  Credit Default Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกนัความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ความสามารถในการช าระหนีต้าม obligation ของผูผ้กูพันตาม obligation นัน้ โดยคูส่ญัญาทีอ่ยูใ่นฐานะผูข้ายประกนั
ความเสีย่งมภีาระผกูพันทีจ่ะตอ้งช าระเงนิตามขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งเมือ่เกดิ credit event ขึน้โดยจะมผีลให ้
ขอ้ตกลงซือ้ประกนัความเสีย่งครบก าหนดทันท ี(ในกรณีทีไ่มเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิน้สดุในวันครบก าหนด
ตามปกต)ิ  ทัง้นี้ ไมว่า่ obligation จะมเีพยีงรายการเดยีว (Single Name Credit Default Swap) หรอื obligation มี
หลายรายการซึง่ก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสีย่งมหีนา้ทีช่ าระหนี้เมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใด
รายการหนึง่เป็นรายแรก (First to Default Swap) หรอืเมือ่เกดิ credit event ขึน้กบั obligation รายการใดรายการหนึง่
ในกลุม่ obligation ซึง่จะมกีารช าระราคากนัเฉพาะในสว่นของสนิทรัพยร์ายนัน้ แตข่อ้ตกลงจะครบก าหนดเมือ่เกดิ 
credit event ขึน้กบั obligation ทกุรายการในกลุม่ (Proportionate Credit Default Swap) 
7.2.2  Total Rate of Return Swap : ซึง่ไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ ือ้ประกนัความเสีย่งของสนิทรัพยอ์า้งองิทีเ่กดิจาก
การลดลงของผลตอบแทนทีจ่ะไดรั้บจากสนิทรัพยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสีย่งมภีาระผกูพันทีจ่ะจา่ยผลตอบแทน
ในอตัราคงทีห่รอือตัราลอยตวัทีอ่า้งองิกบัอตัราดอกเบีย้ตามทีจ่ะตกลงกนั และสว่นทีล่ดลง (ถา้ม)ี ของมลูคา่ยตุธิรรม
ของสนิทรัพยอ์า้งองิ เพือ่แลกกบัการทีผู่ซ้ ือ้ประกนัความเสีย่งจะโอนผลตอบแทนและสว่นทีเ่พิม่ขึน้ (ถา้ม)ี ของมลูคา่
ยตุธิรรมของสนิทรัพยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสีย่ง จนกวา่จะเกดิ credit event หรอืครบก าหนดสญัญา (กรณีไม่
เกดิ credit event) 
 
7.3  ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามทีก่ าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรอื
สญัญามาตรฐานอืน่ตามทีส่ านักงานยอมรับ ซึง่มขีอ้ตกลงทีม่ลัีกษณะดังนี ้
7.3.1  มผีลใชบ้งัคับไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยห์รอื
กฎหมายอืน่ 
7.3.2  ไมม่ขีอ้ก าหนดทีท่ าใหส้ทิธทิีก่ าหนดไวใ้นตราสารหนี้หรอืสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที ่credit derivatives นัน้
อา้งองิเสือ่มเสยีไป 
7.3.3  ไมม่ขีอ้ก าหนดใหก้องทนุตอ้งชดใชค้วามเสยีหายใหแ้กคู่ส่ญัญา 
 
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืการหาดอกผลโดยวธิอีืน่ทีจ่ะลงทนุในตา่งประเทศ :  

 
3.14. อตัราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม :  
 
อตัราสว่นการลงทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมในประเทศและตา่งประเทศ :  

บรษัิทจัดการจะลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพย ์หรอืทรัพยส์นิอืน่ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีืน่ เพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุ
รวม ตามทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ก าหนด ดังตอ่ไปนี ้ในกรณีทีป่ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศแกไ้ขเปลีย่นแปลงอตัราสว่นการลงทนุ บรษัิทจัดการจะลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศที่
แกไ้ขดว้ย 

สว่นที ่1 : อตัรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรอืคูส่ญัญำ (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัรำสว่น (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครัฐไทย ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
2 ตราสารภาครัฐตา่งประเทศ  

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดับแรกขึน้ไป 

  

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 



 
 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade แตต่ า่กวา่ 2 

อนัดบัแรก 
ไมเ่กนิ 35% 

3 หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที ่2 ขอ้ 1   ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 
4 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีผู่รั้บฝากหรอืผูอ้อก 

ตราสารมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

4.1 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสนิ ทัง้นี ้เฉพาะเงนิฝากหรอืตราสารทีรั่ฐบาลเป็น
ประกนั  

ไมเ่กนิ 20% (หรอืหรอืไมเ่กนิ 10% 

เมือ่เป็นการลงทนุในตา่งประเทศหรอืผู ้

มภีาระผกูพันมภีมูลิ าเนาอยูต่า่งประเทศ 
โดยเลอืกใช ้credit rating แบบ 

national scale) 

5 ตราสารทีม่ลีักษณะครบถว้นดงันี้ 

5.1 เป็นตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืศกุกู ทีผู่อ้อกจัดตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทย หรอืสาขาของ ธนาคารพาณิชยต์า่งประเทศทีไ่ดรั้บ
อนุญาตใหป้ระกอบธรุกจิธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึง่ดงันี้ 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีน 

5.2.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตามแบบ 
filing 

5.2.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนีน้อ้ยกวา่หรอืเทา่กับ 397 

วนั นับแตว่นัทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรอื  
5.2.2 ผูม้ภีาระผูกพันตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี้ 

5.2.3.1 ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ  

5.2.3.2 ธนาคารออมสนิ  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ
ไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

5.2.3.9 บรษัิทหลกัทรัพย ์

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade 

5.5 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี ้มากกวา่397 วนั นับแต่
วนัทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 

ไมเ่กนิอัตราดงันี ้แลว้แตอ่ัตราใดจะสงู
กวา่ 

1. 10% หรอื 
2. น ้าหนักของตราสารทีล่งทนุ 

ใน benchmark + 5% 

6 

  

ทรัพยส์นิดงันี ้

6.1 ตราสารทนุทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับ

ผูล้งทนุทั่วไปของ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (แตไ่ม่รวมถงึตรา

สารทนุทีผู่อ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีาร

รวมกนัไมเ่กนิอตัราดงันี ้แลว้แตอ่ตัรา
ใดจะสงูกวา่ 

(1) 10% หรอื 



 
 

เพกิถอนการเป็นหลกัทรัพยซ์ือ้ขายใน ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย) 

6.2 ตราสารทนุทีอ่อกโดยบรษัิททีจั่ดตัง้ขึน้ไมว่า่ตามกฎหมายไทย ซึง่
หุน้ของบรษัิทดงักลา่วซือ้ขายในกระดานซือ้ขายหลักทรัพยส์ าหรับผู ้

ลงทนุทัว่ไปของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (แตไ่มร่วมถงึบรษัิทที่

อยูร่ะหวา่งด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหุน้ออกจากการ
ซือ้ขายใน ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย) 

6.3 หุน้ทีอ่ยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายตาม 6.1 

6.4 ใบส าคญัแสดงสทิธอินุพันธ ์(Derivative Warrants) ทีม่ ีissuer 
rating อยูใ่นระดับ investment grade 

6.5 ธรุกรรมดงันี ้ทีคู่ส่ญัญาม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment 
grade 
6.5.1 reverse repo 

6.5.2 OTC derivatives 

6.6 หน่วย infra หรอืหน่วย property ทีม่ลีกัษณะครบถว้นดงันี ้

6.6.1 จดทะเบยีนซือ้ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้

ขายในกระดานซือ้ขายหลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุทัว่ไปของตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วทีอ่ยูร่ะหวา่ง
ด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักลา่วออกจาก
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย)  

6.6.2 เป็นหน่วยของกองทนุทีไ่มไ่ดม้ลีกัษณะกระจายการลงทนุในกจิการ

โครงสรา้งพืน้ฐานอสงัหารมิทรัพย ์หรอืสทิธกิารเชา่ แลว้แตก่รณี 
(diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด 

6.7  หน่วย CIS ตามทีร่ะบใุนขอ้ 3.13.1 สว่นที ่2 ขอ้ 2 ทีจ่ดทะเบยีนซือ้
ขายหรอือยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบยีนซือ้ขายในกระดานซือ้ขาย

หลกัทรัพยส์ าหรับผูล้งทนุทัว่ไปของ SET หรอืของตลาดซือ้ขาย
หลกัทรัพยต์า่งประเทศ (แตไ่มร่วมถงึหน่วยดงักลา่วทีอ่ยูร่ะหวา่ง

ด าเนนิการแกไ้ขเหตทุีอ่าจท าใหม้กีารเพกิถอนหน่วยดงักลา่วออกจาก
การซือ้ขายใน SET หรอืในตลาดซือ้ขายหลกัทรัพยต์า่งประเทศ)  

(2) น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุ 

ใน benchmark + 5% 

7 หน่วย infra หรอืหน่วย property ของกองทนุทีม่ลีักษณะกระจายการ

ลงทนุในกจิการโครงสรา้งพืน้ฐาน อสงัหารมิทรัพย ์หรอืสทิธกิารเชา่ 
แลว้แตก่รณี (diversified fund) ตามแนวทางทีส่ านักงานก าหนด และมี

ลกัษณะตาม 6.7.1 

ไมจ่ ากดัอตัราสว่น 

8 ทรัพยส์นิอืน่นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5% 

สว่นที ่2 : อตัรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมกลุม่กจิกำร (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัรำสว่น (% ของ NAV) 
 1 การลงทนุในทรัพยส์นิของบรษัิททกุบรษัิททีอ่ยูใ่นกลุม่

กจิการเดยีวกนัหรอืการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธรุกรรมทาง
การเงนิกับบรษัิทดงักลา่ว  

ไมเ่กนิอัตราใดอตัราหนึง่ดงันี ้แลว้แตอ่ัตราใดจะสงูกวา่ 

(1)  25% หรอื 

(2)  น ้าหนักของทรัพยส์นิทีล่งทนุ ใน benchmark + 

10%  



 
 

หมายเหต ุ: ในกรณีเป็นทรัพยส์นิดังนี ้ไมม่ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบั group limit  
                      1. เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุรวม 
                      2. derivatives on organized exchange 
  

สว่นที ่3 : อตัรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัรำสว่น (% ของ NAV) 
1 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากตัว๋แลกเงนิ หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 

ทีน่ติบิคุคลตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถงึสาขาในตา่งประเทศของนติิ
บคุคลดงักลา่ว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย หรอืคูส่ญัญา ดงันี้ 
1.1 ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิทีม่กีฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 

1.2 ธนาคารพาณชิย ์

1.3 บรษัิทเงนิทนุ 

1.4 บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์

1.5 บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 

(ไมร่วมถงึทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมไดรั้บโอนกรรมสทิธิม์าจากคูส่ญัญาตาม 

reverse repo หรอื securities lending หรอื derivatives) 

- รวมกนัไมเ่กนิ 45% เฉลีย่ในรอบปี

บญัช ี 
เวน้แตเ่ป็นกองทนุรวม ทีม่อีายุ

โครงการนอ้ยกวา่ 1 ปี ใหเ้ฉลีย่ตาม
รอบอายุกองทนุ 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับกองทนุรวม ที่
อายุกองทนุ คงเหลอืนอ้ยกวา่หรอื

เทา่กับ 6 เดอืน ทัง้นี ้เฉพาะ กองทนุ

รวม ทีม่อีายโุครงการ มากกวา่หรอื
เทา่กับ 1 ปี  

  

2 ทรัพยส์นิดงันี ้

2.1 ตัว๋แลกเงนิ หรอื ตั๋วสญัญาใชเ้งนิทีม่เีงือ่นไขหา้มเปลีย่นมอืแต่

กองทนุรวมไดด้ าเนนิการใหม้กีารรับโอนสทิธเิรยีกรอ้งในตราสารไดต้าม
วธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด หรอืมเีงือ่นไขใหก้องทนุรวมสามารถขายคนืผู ้
ออกตราสารได ้

2.2 เงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากทีม่รีะยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดอืน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของสว่นนี ้

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 

  

3 reverse repo ไมเ่กนิ 25% 
4 securities lending  ไมเ่กนิ 25% 
5 total SIP ซึง่ไดแ้ก ่ทรัพยส์นิตามขอ้ 8 ของสว่นที ่1 : อตัราสว่นการ

ลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit) แต่

ไมร่วมถงึตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ หรอืศกุกู ทีม่ลีักษณะครบถว้น 
ดงันี ้

5.1 มลีักษณะตาม 5.1.1 และ 5.1.2 

5.1.1 เป็นตราสารทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี้ 

5.1.1.1 ผูอ้อกเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
หรอืในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยต์า่งประเทศ 

5.1.1.2 ผูอ้อกมกีารเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอยีดตาม
แบบ filing 

5.1.1.3 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี ้นอ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 
397 วนั นับแตว่นัทีล่งทนุ และไมไ่ดม้ลีกัษณะตาม 5.1.1.1 หรอื 5.1.1.2 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

  



 
 

ผูม้ภีาระผกูพันตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบคุคลดงันี้ 

5.1.1.3.1 บคุคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 ของขอ้ 5 สว่นที ่1 : อตัราสว่น
การลงทนุทีค่ านวณตามผูอ้อกทรัพยส์นิหรอืคูส่ญัญา (single entity limit)  
5.1.1.3.2 สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 

5.1.1.3.3 สถาบนัการเงนิตา่งประเทศ ทีม่ลีกัษณะท านองเดยีวกับบคุคล

ตามขอ้ 5.1.1.3.1 – 5.1.1.3.2 
5.1.2 ในกรณีทีเ่ป็นตราสารทีม่กี าหนดวนัช าระหนี ้มากกวา่ 397 วนั นับแต่
วนัทีล่งทนุ ตอ้งขึน้ทะเบยีนหรอือยูใ่นระบบของ regulated market 

5.2 ม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade หรอืไมม่ ีcredit 

rating 

หมายเหต ุ: ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝากเพือ่การด าเนนิงานของกองทนุรวมไมม่ขีอ้ก าหนด
เกีย่วกบั product limit 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัรำสว่น 
6 derivatives ดงันี้ 

6.1 การเขา้ท าธรุกรรม derivatives ทีม่ี

วตัถปุระสงคเ์พือ่การลดความเสีย่ง 
(hedging)  

ไมเ่กนิมลูคา่ความเสีย่งทีม่อียู ่ 

สว่นที ่4 : อตัรำสว่นกำรลงทนุทีค่ ำนวณตำมควำมมสีว่นไดเ้สยีในกจิกำรทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัรำสว่น  
1 หุน้ของบรษัิทรายใดรายหนึง่ ทกุกองทนุรวม รวมกนัภายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการรายเดยีวกนั

ตอ้งม ี
จ านวนหุน้ของบรษัิทรวมกนันอ้ยกวา่ 25% ของจ านวนสทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมดของบรษัิทนัน้  
2 ตราสารหนี ้ตราสารกึง่หนีก้ ึง่ทนุ  

และศกุกูของผูอ้อกรายใดรายหนึง่  

(ไมร่วมถงึตราสารหนีภ้าครัฐไทย 
หรอืตราสารหนีภ้าครัฐตา่งประเทศ) 

2.1 ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูคา่หนีส้นิทางการเงนิ (financial liability) 
ของผูอ้อกตราสารรายนัน้ ตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชลีา่สดุ ทัง้นี ้ในกรณีทีผู่อ้อกตราสารมหีนีส้นิทางการเงนิ
ทีอ่อกใหม่กอ่นครบรอบระยะเวลาบัญชถีัดไป และยังไมป่รากฏในงบ

การเงนิลา่สดุ บลจ. อาจน ามูลคา่หนีส้นิทางการเงนิดงักลา่วมารวมกับ

มลูคา่หนีส้นิทางการเงนิตามงบการเงนิลา่สดุดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มูลหนีส้นิ
ทางการเงนินัน้จะตอ้งเป็นขอ้มูลทีม่กีารเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และใน

กรณีทีผู่อ้อกตราสารไมม่หีนี้สนิทางการเงนิตามทีเ่ปิดเผยไวใ้นงบ
การเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชลีา่สดุ (รวมถงึกรณียังไม่ครบ

ก าหนดการจัดท างบการเงนิในครัง้แรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ช ้

อตัราสว่นไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมูลคา่การออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอ้นีข้องผูอ้อกรายนัน้เป็นรายครัง้ เวน้แตใ่นกรณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ี

การยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 
program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ  
2.2 ในกรณีทีก่องทนุลงทนุในตราสารตามขอ้นีโ้ดยเป็นตราสารทีอ่อก

ใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade 
หรอืไมม่ ีcredit rating ให ้บลจ. ลงทนุเพือ่กองทนุภายใตก้ารจัดการ

ของ บลจ. รายเดยีวกนัรวมกนัไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมูลคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักลา่วเป็นรายครัง้ เวน้แตก่รณีทีผู่อ้อกตราสารไดม้ี

การยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราสว่นตาม 2.2 ไมใ่ชก้ับกรณีเป็นตราสารทีอ่อกโดยบคุคลดงันี ้ 

1. ธนาคารพาณชิย ์บรษัิทเงนิทนุ หรอื บรษัิทเครดติฟองซเิอร ์ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยธรุกจิสถาบนัการเงนิ 

2. ธนาคารออมสนิ 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์



 
 

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การสง่ออกและน าเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 

9. บรษัิทหลกัทรัพย ์

10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นสมาชกิ 
11. สถาบนัการเงนิตา่งประเทศทีม่ลีักษณะท านองเดยีวกับบคุคลตาม 

1. – 9.)   
3 หน่วย CIS ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ - ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทัง้หมดของกองทนุรวม หรอื

กองทนุ CIS ตา่งประเทศ ทีอ่อกหน่วยนัน้ 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้ับการลงทนุดงันี้ 

(1) การลงทนุในหน่วย CIS ของกองทนุทีม่ลีักษณะครบถว้นดงันี้ 
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1) มขีนาดเล็ก  
(1.2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายุไมเ่กนิ 2 ปี 

(1.3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

(2) การลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมอืน่ที ่บลจ. เดยีวกัน เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการด าเนนิการ 

4 หน่วย infra ของกองทนุใดกองทนุหนึง่ ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย infra ทัง้หมดของกองทนุ infra  

ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย infra ของกองทนุทีม่ลีักษณะ
ครบถว้นดงันี ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1) มขีนาดเล็ก  
(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 
5 หน่วย property ของกองทนุใดกองทนุ

หนึง่ 
ไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย property ทัง้หมดของกองทนุ 
property ทีอ่อกหน่วยนัน้ เวน้แตเ่ป็นหน่วย property ของกองทนุทีม่ี

ลกัษณะครบถว้นดงันี ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 

(1) มขีนาดเล็ก  
(2) จัดตัง้ขึน้ใหมโ่ดยมอีายไุมเ่กนิ 2 ปี 

(3) เสนอขายตอ่ผูล้งทนุในวงกวา้ง 

ทัง้นี้ การค านวณสดัสว่นตามนโยบายการลงทนุและอตัราสว่นการลงทนุ ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทนุวา่ดว้ยการลงทนุของกองทนุ และ/หรอืทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

สว่นที ่5 :กำรด ำเนนิกำรเมือ่ทรพัยส์นิทีล่งทนุขำดคณุสมบตัหิรอืกำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมอตัรำสว่นกำรลงทนุ 
1.  ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนด แตต่อ่มาทรัพยส์นิทีล่งทนุมคีณุสมบตัทิีเ่ปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นเหตใุหข้าดคณุสมบตัใินการเป็นทรัพยส์นิทีก่องทนุสามารถลงทนุไดอ้กีตอ่ไป บรษัิทจัดการตอ้งด าเนนิการ
ดังตอ่ไปนี ้
(1)  จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัชือ่ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวันทีท่รัพยส์นิขาดคณุสมบตั ิและ
จัดสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว  ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไว ้
ทีบ่รษัิทจัดการ 
(2)  จ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตัภิายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ แตต่อ้งไมเ่กนิ
กวา่ 90 วนันับแตว่นัทีท่รัพยส์นินัน้ขาดคณุสมบตั ิเวน้แตเ่ป็นกรณีตาม ขอ้ 4 ในสว่นนี ้
(3)  เมือ่บรษัิทจัดการสามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตั ิหรอืทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตัมิคีณุสมบตัเิปลีย่นแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงานขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ จ านวน อตัราสว่นการ
ลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว  รวมถงึวนัทีไ่ดจ้ าหน่ายทรัพยส์นินัน้ออกไปหรอืวันทีท่รัพยส์นิมกีารเปลีย่นแปลงคณุสมบตั ิ
แลว้แตก่รณี และใหจั้ดสง่รายงานตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันท าการนับแตว่นัทีเ่กดิกรณีดังกลา่ว 
      ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีข่าดคณุสมบตัใิหเ้ป็นไปตาม (2) บรษัิทจัดการตอ้งจัดท า
รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตทุีไ่มส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงาน และ
ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่ันครบระยะเวลาดังกลา่ว 
  
2. ในกรณีทีท่รัพยส์นิในขณะทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีก่ าหนด แตต่อ่มาการลงทนุไม่



 
 

เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุเป็นเวลา 5 วันท าการตดิตอ่กนั โดยมไิดเ้กดิจากการลงทนุเพิม่ บรษัิทจัดการตอ้ง
ด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้ 
(1)  จัดท ารายงานโดยระบรุายละเอยีดเกีย่วกบัประเภท จ านวน อตัราสว่นการลงทนุ และวันทีก่ารลงทนุไมเ่ป็นไปตาม
อตัราสว่นการลงทนุ และจัดสง่รายงานดังกลา่วตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัครบระยะเวลา
ดังกลา่ว ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 
 
(2)  ไมล่งทนุเพิม่เตมิในทรัพยส์นิทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทนุจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุที่
ก าหนด 
 
(3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ 
แตต่อ้งไมเ่กนิระยะเวลาดังนี้  เวน้แตเ่ป็นกรณีตามขอ้ 4 ในสว่นนี ้
(ก)  30 วันนับแตว่ันสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีทีไ่มเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามประเภททรัพยส์นิ 
(product limit) ส าหรับการลงทนุในเงนิฝากหรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก ต๋ัวแลกเงนิ หรอืต๋ัวสญัญาใชเ้งนิ ตามสว่นที ่
3 ในขอ้ 1  
(ข) 90 วันนับแตว่นัครบระยะเวลาดังกลา่ว ส าหรับกรณีอืน่ใดนอกเหนือจากกรณีตาม (3) (ก) 
 
(4)  เมือ่บรษัิทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งจัดท ารายงาน
ขอ้มลูเกีย่วกบัชือ่ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในทรัพยส์นิดังกลา่ว รวมถงึวันทีส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการ
ลงทนุ แลว้แตก่รณี และจัดสง่รายงานดังกลา่วตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีส่ามารถแกไ้ขให ้
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุได ้
      ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดตาม (3) (ก) หรอื (ข) บรษัิทจัดการ
ตอ้งจัดท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหนึง่ พรอ้มสาเหตทุีไ่มส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุดังกลา่ว และ
จัดสง่รายงานตอ่ส านักงาน และผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่ันครบระยะเวลาดังกลา่ว  
 
(5)  ในกรณีทีก่องทนุมหีุน้ของบรษัิทใดโดยไมเ่ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีค่ านวณตามความมสีว่นไดเ้สยีในกจิการ
ทีล่งทนุ (concentration limit) นอกจากการปฏบิตัติามวรรคหนึง่ (1) (2) (3) และ (4) แลว้ บรษัิทจัดการตอ้ง
ด าเนนิการดังนี้ดว้ย 
(ก)  งดเวน้การใชส้ทิธอิอกเสยีงในหุน้จ านวนทีเ่กนิอตัราสว่นการลงทนุ  เวน้แตก่รณีจ าเป็นและสมควรโดยไดรั้บการ
ผอ่นผันจากส านักงาน 
(ข)  ลดสดัสว่นการถอืหุน้หรอืลดการมอี านาจควบคมุ หรอืยืน่ค าขอผอ่นผันการท าค าเสนอซือ้ ในกรณีทีท่รัพยส์นิเป็นหุน้
ของบรษัิทจดทะเบยีน และการไดม้าซึง่หุน้ของบรษัิทดังกลา่วเป็นผลใหก้องทนุไดม้าหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทนัน้
จนถงึหรอืขา้มจดุทีต่อ้งท าค าเสนอซือ้ 
 
3. ในกรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุทีก่ าหนดแตต่อ่มามกีรณีดังตอ่ไปนี ้จนเป็นเหตใุหไ้ม่
เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ 2 ในสว่นนี้ แลว้แตก่รณี โดยอนุโลม  
 (1)  กรณีทีก่องทนุมกีารลงทนุหรอืไดส้ทิธจิากการเป็นผูถ้อืหลักทรัพยต์ามสดัสว่นทีม่อียูเ่ดมินัน้ 
 (2)  กรณีทีก่องทนุไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการบรจิาค 
 
4. ในกรณีทีม่เีหตสุดุวสิยัหรอืเหตจุ าเป็นอืน่ใดท าใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทนุเป็นไป
ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 1(2) หรอืขอ้ 2 วรรคหนึง่ (3) (ข) ในสว่นนี้ หรอืบรษัิทจัดการมคีวามเห็นวา่การ
ด าเนนิการดังกลา่วจะไมเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูล้งทนุ บรษัิทจัดการสามารถใชด้ลุยพนิจิด าเนนิการตามความเหมาะสมได ้
โดยตอ้งค านงึถงึประโยชนข์องผูล้งทนุเป็นส าคัญ และตอ้งสง่รายงานเกีย่วกบัการด าเนนิการของบรษัิทจัดการในเรือ่ง
ดังกลา่วตอ่ส านักงาน ผูถ้อืหน่วยลงทนุและผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม กอ่นครบระยะเวลาทีต่อ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไป
ตามหลักเกณฑดั์งกลา่ว ทัง้นี ้ในการจัดสง่รายงานดังกลา่วใหก้บัผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการสามารถด าเนนิการโดย
วธิกีารเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการแทนได ้
 
สว่นที ่6 : กำรด ำเนนิกำรเมือ่กำรลงทนุไมเ่ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทนุตำมกำรจดัแบง่ประเภทของกองทนุ 
1. ในกรณีทีก่องทนุมสีดัสว่นการลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ บรษัิท
จัดการตอ้งด าเนนิการดังตอ่ไปนี้ 
(1)  จัดท ารายงานเกีย่วกบัการลงทนุทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ พรอ้มทัง้เหตผุลทีท่ าใหม้กีารลงทนุไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทนุ และจัดสง่รายงานตอ่ส านักงาน  รวมทัง้จัดสง่ตอ่ผูด้แูลผลประโยชน ์ภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันทีไ่มเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ ตลอดจนจัดเก็บส าเนารายงานไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 
(2)  ด าเนนิการแกไ้ขใหส้ดัสว่นการลงทนุของกองทนุเป็นไปตามนโยบายการลงทนุ หรอืด าเนนิการเปลีย่นแปลง
ประเภทของกองทนุ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้ 2 ในสว่นนี ้



 
 

 
2. ในกรณีทีก่ารลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทนุ ใหบ้รษัิท
จัดการด าเนนิการแกไ้ขสดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทนุภายใน 90 วันนับแตว่นัที่
สดัสว่นการลงทนุของกองทนุรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ  เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ใหเ้ปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมภายในก าหนดเวลาดังกลา่ว 
 
ในการเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งจัดใหม้วีธิกีารในการใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหน่วยลง
ทนุเดมิในการทีจ่ะออกจากกองทนุรวมกอ่นทีก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมจะมผีลใชบ้งัคับ โดยวธิกีาร
ดังกลา่วตอ้งมรีะยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ รวมทัง้เมือ่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุให ้
เปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมแลว้ บรษัิทจัดการตอ้งงดเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทกุรายจนกวา่การเปลีย่นแปลงดังกลา่วจะมผีลใชบ้งัคับ และในกรณีทีค่รบก าหนด 90 วนันับแตว่นัทีส่ดัสว่นการ
ลงทนุไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทนุ แตก่ารเปลีย่นแปลงประเภทของกองทนุรวมยังไมม่ผีลใชบ้งัคับ บรษัิทจัดการ
ตอ้งไมเ่สนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เพิม่เตมิ    
 
4. กำรแบง่ชนดิหนว่ยลงทนุ (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 
 
4.2. ประเภทการแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ : ไมม่ ี 
 
4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ (การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) :  

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
5. กำรเสนอขำยหนว่ยลงทนุคร ัง้แรก :  
5.1. ชอ่งทางการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 
5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก :  

5.2.1 การขอรับหนังสอืชีช้วนและเอกสารการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ผูส้นใจลงทนุในหน่วยลงทนุของ “กองทนุเปิดกรงุไทย ทรกิเกอร ์ฟันด2์” สามารถตดิตอ่ขอรับหนังสอืชีช้วนเสนอขาย
หน่วยลงทนุ ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ และใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ และสามารถท าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ี่
บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ทกุวันท าการ ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการของบรษัิทจัดการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี จนถงึเวลา 15.30 น.  
 
ในกรณีทีไ่มเ่คยมบีญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูส้นใจลงทนุตอ้งเปิดบญัชดัีงกลา่วกอ่น โดยกรอกรายละเอยีดในใบค าขอเปิด
บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ และเอกสารทีก่ าหนดอยา่งถกูตอ้งและตามความเป็นจรงิ พรอ้มแนบเอกสารหลักฐาน ตามที่
บรษัิทจัดการก าหนดในการเปิดบญัชซี ึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง  
 
ผูจ้องซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งรับทราบและยนิยอมทีจ่ะปฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดในใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และแบบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มลู รวมทัง้เงือ่นไขอืน่ ๆ ทีบ่รษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะก าหนดตอ่ไปซึง่จะตดิ
ประกาศไวท้ีบ่รษัิทจัดการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการเปิดบญัชี

โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
 
5.2.2 วธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ  
5.2.2.1 บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตอ้งสัง่ซือ้เป็นจ านวนเงนิไมน่อ้ยกวา่มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซือ้ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ในราคาหน่วย
ลงทนุทีเ่สนอขายหน่วยละ 10 บาท (สบิบาท) บวกดว้ยคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วย
ลงทนุจะตอ้งกรอกรายละเอยีดตา่งๆ ใน “ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ” และ “ค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ” (เฉพาะผู ้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุกองทนุเปิดทีจั่ดตัง้และจัดการโดยบรษัิทจัดการเป็นครัง้แรก) ใหค้รบถว้นถกูตอ้งและชดัเจน พรอ้ม



 
 

ช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี โดยเริม่ตัง้แต่
เวลาเปิดท าการถงึเวลา 15.30 น.  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจากกองทนุรวมภายใตก้ารบรหิารจัดการทีบ่รษัิทจัดการก าหนด เพือ่จอง
ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรงุไทย ทรกิเกอร ์ฟันด2์ ในการเสนอขายครัง้แรกได ้ตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
 
5.2.2.2 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต  
บรษัิทจัดการอาจจัดใหม้บีรกิารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารอนิเทอรเ์น็ต (Internet) เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุมบีญัชผีูถ้อื
หน่วยลงทนุและสมัครใชบ้รกิารซือ้ขายหน่วยลงทนุผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต (Internet) ของบรษัิทจัดการเรยีบรอ้ยแลว้ 
โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารอนิเทอรเ์น็ต (Internet) ทีเ่ว็ปไซตข์องบรษัิทจัดการได ้
ภายใตร้ายละเอยีดหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และขัน้ตอนวธิกีารขอใชบ้รกิารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดย
ไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
5.2.2.3 การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นการบรกิารธรุกรรมทางอเิล็คทรอนกิสอ์ืน่  
บรษัิทจัดการอาจจัดใหม้วีธิกีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารอนิเทอรเ์น็ต (Internet) หรอืผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิ
อตัโนมัต ิ(ATM) หรอืผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์(Telephone Banking) ของธนาคารกรงุไทย หรอืผา่นสือ่
อเิล็คทรอนกิสอ์ืน่ใดในท านองเดยีวกนั เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถ่อืวา่
เป็นการแกไ้ขโครงการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยจะตดิประกาศ ณ ทีท่ าการของ
บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  
 
5.2.3. เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัช ี 
5.2.3.1. กรณีบคุคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตัวขา้ราชการ หรอืส าเนาบตัรประจ าตัวพนักงานรัฐวสิาหกจิ หรอื
ส าเนาหนังสอืเดนิทางซึง่ลงนามรับรองความถกูตอ้ง  
 
5.2.3.2. กรณีนติบิคุคล  
(1) ส าเนาหนังสอืรับรองกระทรวงพาณชิย ์ 
(2) ส าเนาหนังสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคับของบรษัิท  
(3) ตัวอยา่งลายมอืชือ่ผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล และเงือ่นไขการลงนาม  
(4) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคล  
ทัง้นี้ เอกสารตา่งๆ ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
 
5.2.4. การรับช าระ และการเก็บรักษาเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
5.2.4.1 บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุสามารถช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 
ภายในระยะเวลาเสนอขายครัง้แรก โดยช าระเป็นเงนิสด เช็ค ดราฟต ์หรอืค าสัง่โอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของ
ธนาคารกรงุไทย ทีส่ามารถเรยีกเก็บเงนิไดใ้นเขตหักบญัชเีดยีวกนักบัทีท่ าการของบรษัิทจัดการ หรอืธนาคารกรงุไทยที่
รับการสัง่ซือ้ภายในวันเดยีวกบัวันทีส่ัง่ซือ้เทา่นัน้ หรอืบญัชจีองซือ้ทีบ่รษัิทจัดการเปิดไวก้บัธนาคารพาณชิยอ์ืน่ หรอือาจ
รับช าระดว้ยบตัรเครดติ (ถา้ม)ี ซึง่จะตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการก าหนด หรอืวธิกีารอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการอาจ
ก าหนดเพิม่เตมิตอ่ไป  
 
ทัง้นี้ ส าหรับการซือ้หน่วยลงทนุผา่นธนาคารกรงุไทย สาขาทีอ่ยูน่อกเขตหักบญัชกีรงุเทพมหานคร ผูส้ัง่ซือ้ตอ้งช าระเป็น
เงนิสด เช็ค หรอืดราฟตข์องธนาคารกรงุไทยของสาขานัน้เทา่นัน้  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีช่ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเช็คหรอืดราฟตจ์ะตอ้งลงวันทีท่ีส่ัง่ซือ้และขดีครอ่มเฉพาะสัง่จา่ยใน
นาม “บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุของ บมจ.หลักทรัพยจั์ดการกองทนุ กรงุไทย” เมือ่ช าระทีบ่รษัิทจัดการ ธนาคารกรงุไทย 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา ธนาคารไทยพาณชิย ์ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรงุเทพ และธนาคารทหารไทย หรอืบญัชจีอง
ซือ้ทีบ่รษัิทจัดการเปิดไวก้บัธนาคารพาณชิยอ์ืน่ๆ โดยบญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว เป็นบญัชปีระเภทกระแสรายวนั 
และ/หรอืบญัชปีระเภทออมทรัพย ์ซึง่บรษัิทจัดการจะน าเงนิทีไ่ดรั้บจากการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนี้เก็บรักษาไวใ้นบญัชี

ดังกลา่ว และหากมดีอกเบีย้รับหรอืผลประโยชนใ์ดๆ เกดิขึน้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหเ้ป็นผลประโยชนข์องกองทนุ 
อนึง่ บรษัิทจัดการอาจเพิม่บญัชจีองซือ้หน่วยลงทนุทีเ่ปิดไวก้บัธนาคารพาณชิยอ์ืน่ๆ ซึง่เป็นไปตามทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนด โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ  
 
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีช่ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเช็คหรอืดราฟต ์จะตอ้งยืน่ช าระใหเ้สร็จสิน้กอ่นเวลาเคลยีริง่ของ



 
 

ธนาคารพาณชิยภ์ายในวนัท าการกอ่นวันท าการสดุทา้ยทีเ่ปิดเสนอขายหน่วยลงทนุ โดยในวันท าการสดุทา้ยของการเปิด
เสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะรับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ เฉพาะเงนิสดหรอืเงนิโอน (เงนิสดหรอื
เช็ค TR) เทา่นัน้  
 
ในการช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ หากมใิชก่รณีทีผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ภายใตก้าร
จัดการของบรษัิทจัดการ เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนี ้ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุตอ้งช าระดว้ยเงนิจนเต็มคา่จะหักกลบลบ
หนี้กบับรษัิทจัดการไมไ่ด ้และสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีไ่ดท้ าการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็ม
ตามจ านวนแลว้ จะเพกิถอนการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและขอคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุไมไ่ด ้เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจาก
บรษัิทจัดการเป็นกรณีพเิศษ  
 
หลังจากทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดรั้บค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้เงนิคา่ซือ้
หน่วยลงทนุจากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี จะสง่มอบส าเนาค า
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน โดยค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดเ้รยีกเก็บเงนิตามค าสัง่หักบญัชธีนาคาร เช็คหรอืดราฟต ์และไดรั้บเงนิคา่
ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแลว้  
 
ในกรณีทีก่ารช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยเช็คหรอืดราฟต ์ถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิจากธนาคารของผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะระงับการขายหน่วยลงทนุใหก้บัผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ และจะด าเนนิการสง่เช็คหรอื
ดราฟตนั์น้คนืใหก้บัผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 15 วันท าการนับแตว่นัปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก  
 
ทัง้นี้ วธิกีารช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ (ถา้ม)ี จะเป็นไปตามเงือ่นไขและวธิกีารใหบ้รกิารของบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุน
การขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี โดยเงือ่นไขและวธิกีารในการใหบ้รกิารจะเป็นไปตามทีผู่ใ้หบ้รกิารรายนัน้ก าหนดขึน้ และ
เป็นไปตามหลักเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดรั้บเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากบรษัิทบตัรเครดติหรอืธนาคารทีผู่ส้ัง่ซือ้มบีญัชบีตัรเครดติอยู ่
ภายในวันท าการถัดจากวันทีส่ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ บรัษัทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดังกลา่ว 
 
5.2.4.2 อนิเทอรเ์น็ต (Internet)  
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารอนิเทอรเ์น็ต (Internet) ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีบ่รษัิท
จัดการก าหนด โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
5.2.4.3 ธรุกรรมอเิล็คทรอนกิสอ์ืน่ๆ  
ผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุอาจสัง่ซือ้หน่วยลงทนุผา่นบรกิารอนิเทอรเ์น็ต (Internet) หรอืผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมัต ิ
(ATM) หรอืผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์(Telephone Banking) ของธนาคารกรงุไทย หรอืผา่นสือ่อเิล็คทรอนกิส์

อืน่ใดในท านองเดยีวกนัตามหลักเกณฑ ์และเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุจะตอ้งช าระเงนิคา่
ซือ้หน่วยลงทนุตามวธิกีารทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยจะปิด
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการกอ่นเปิดใหบ้รกิาร โดยไมถ่อืเป็นการแกไ้ขโครงการ  
 
5.2.5. การจัดสรรหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหผู้ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามทีส่ัง่ซือ้และไดช้ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวน
แลว้ ยกเวน้ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้มผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกนิกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ด
ทะเบยีนไวต้อ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บรษัิทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ โดยใชห้ลักการ “สัง่ซือ้
กอ่นไดก้อ่น” ตามวนัทีไ่ดรั้บค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุและไดช้ าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีม่ี
การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเต็มตามจ านวนทีเ่สนอขายครัง้แรกกอ่นสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะปิดการเสนอขายกอ่นครบก าหนดระยะเวลาดังกลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการปิดประกาศแจง้ใหผู้ ้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุทราบทีบ่รษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
 
ในกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุพรอ้มกนัและมหีน่วยลงทนุไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรร บรษัิทจัดการจะพจิารณาจัดสรร
ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ามารถจัดสรรไดใ้หแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรรหรอืไมจั่ดสรร
หน่วย ลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้  
 
ทัง้นี้ สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูการซือ้หน่วยลงทนุของผู ้
สัง่ซือ้หน่วยลงทนุในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้  



 
 

 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่การจัดสรรหน่วยลงทนุมผีลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุ หรอืต่อผูถ้อื
หน่วยลงทนุ หรอืตอ่ชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะจัดสรร
หรอืไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดก็ได ้โดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้จ้องซือ้ทราบลว่งหนา้ 
 
5.2.6. การคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ  
ในกรณีทีก่ารสัง่ซือ้หน่วยลงทนุมผีลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเกนิกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ดทะเบยีนไวต้อ่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามขอ้ 5.2.5. และบรษัิทจัดการจัดสรรหน่วยลงทนุแตบ่างสว่นหรอืไมจั่ดสรรทัง้หมด 
บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุสว่นทีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรแตบ่างสว่นหรอืทัง้หมดโดยไมม่ดีอกเบีย้ เป็นเช็คขดี
ครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณียห์รอืโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของธนาคารกรงุไทยหรอืธนาคารหรอื
สถาบนัการเงนิอืน่ใดตามทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนค าขอเปิดบญัชกีองทนุ ภายใน 15 วนัท าการนับแตว่ันปิดการเสนอขายหน่วย
ลงทนุครัง้แรก  
 
5.2.7 เงือ่นไขการขายหน่วยลงทนุ  
(1) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการยตุโิครงการเนื่องจากหลังสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกแลว้ปรากฏวา่
โครงการไมส่ามารถขายหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุไดถ้งึ 35 ราย หรอืในกรณีทีม่กีารจัดสรรหน่วยลงทนุไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ หรอืในกรณีทีบ่รษัิทจัดการประสงคจ์ะยตุิ
โครงการ เนื่องจากขายหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ล้งทนุไดถ้งึ 35 ราย แตม่มีลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดต า่กวา่ 
50,000,000 บาท บรษัิทจัดการจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุทัง้หมดพรอ้มทัง้ดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้ในชว่งดังกลา่ว (ถา้ม)ี 
เป็นเช็คขดีครอ่มสัง่จา่ยเฉพาะผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุทางไปรษณียห์รอืโอนเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากของธนาคารกรงุไทยหรอื
ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิอืน่ใดตามทีอ่ยูท่ีร่ะบใุนค าขอเปิดบญัชกีองทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ภายใน 1 เดอืนนับ
แตว่ันสิน้สดุระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรกตามสดัสว่นของเงนิคา่จองซือ้หน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการไม่
สามารถคนืเงนิและดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้ในชว่งดังกลา่ว (ถา้ม)ี อนัเนื่องจากความผดิพลาดของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการ
จะช าระดอกเบีย้ในอตัราไมต่ า่กวา่รอ้ยละเจ็ดครึง่ตอ่ปีนับแตว่ันทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวันทีบ่รษัิทจัดการช าระเงนิคา่
จองซือ้จนครบถว้น  
 
(2) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมประสงคจ์ะยกเลกิการจัดตัง้กองทนุรวมทีอ่ยูร่ะหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้
แรก โดยบรษัิทจัดการอาจยตุกิารขายหน่วยลงทนุได ้ 
โดยบรษัิทจัดการกองทนุรวมจะรายงานใหส้ านักงานทราบถงึการยตุกิารขายหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ภายใน 7 วันนับ
แตว่ันทีย่ตุกิารขายหน่วยลงทนุนัน้ และใหก้ารอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงในวันทีแ่จง้ใหส้ านักงานทราบ  
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะคนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุและผลประโยชนใ์ดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเงนิทีไ่ดรั้บจากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุตามสดัสว่นของเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุภายใน 15 วนันับแตว่ันทีก่ารอนุมตัใิห ้
จัดตัง้กองทนุรวมสิน้สดุลงตามวรรคสอง และหากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถคนืเงนิและผลประโยชนภ์ายใน
ก าหนดเวลาดังกลา่วไดอ้นัเนือ่งจากความผดิของบรษัิทจัดการกองทนุรวมเอง ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมช าระดอกเบีย้
ในอตัราไมต่ า่กวา่รอ้ยละเจ็ดครึง่ตอ่ปีนับแตว่ันทีค่รบก าหนดเวลานัน้จนถงึวนัทีช่ าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจนครบถว้น  
 
6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยคร ัง้แรก :  
 
6.1. ชอ่งทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

-  
 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก :  

บรษัิทจัดการจะไมเ่ปิดเสนอขายหน่วยลงทนุหลังจากการเสนอขายครัง้แรก   
 
6.3. การสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ :  

 

 



 
 

 
7. กำรรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  
 
7.1. ชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 
7.2. รายละเอยีดชอ่งทางการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

 
7.3. วธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ :  

- แบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 
- แบบอตัโนมัต ิ
 
7.4. รายละเอยีดวธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

7.4.1 กรณีแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 
บรษัิทจัดการจะท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ ในกรณีทีไ่มเ่กดิเหตกุารณ์ทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุ
เพิม่ขึน้จนเป็นเหตใุหเ้ลกิกองทนุ ภายใน 6 เดอืนนับจากวันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม บรษัิทจัดการจะ
เปิดใหม้กีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตามวนัและเวลาทีก่ าหนดในขอ้ 7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื: กรณีแบบ
ดลุยพนิจิของผูล้งทนุ โดยการรับซือ้คนืดังกลา่วจะเป็นไปตามราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการรับซือ้คนื ซึง่
ค านวณตามหัวขอ้ “วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ 
และราคาหน่วยลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง” 
 
โดยบรษัิทจัดการจะเปิดรับค าสัง่ขายคนืลงทนุอกีครัง้ ในวันท าการแรก นับแตว่นัครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืนนับจาก
วันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม เป็นตน้ไป 
 
(1) ชอ่งทางในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถเลอืกขายคนืหน่วยลงทนุได ้ดังนี ้
(1.1) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุดว้ยตนเองไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 
ตามรายละเอยีดวนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 7.6 รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื : กรณีแบบ
ดลุยพนิจิของผูล้งทนุ โดยกรอกใบค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ ระบรุายละเอยีดใหค้รบถว้นและยืน่ตอ่บรษัิทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ตัง้แตเ่วลาเปิดท าการ จนถงึเวลา 15.30 น.  
 
บรษัิทถอืวา่ค าสัง่ขายคนืทีไ่ดรั้บหลังจากวนัและเวลาดังกลา่วเป็นค าสัง่ขายคนืส าหรับวนัท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ครัง้ถัดไป  
 
ทัง้นี้ ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี จะตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบโดยทันทใีนกรณีทีม่ผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่
ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นมลูคา่ตัง้แต ่10 ลา้นบาทขึน้ไป  
 
(1.2) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรงุไทย  
บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิอตัโนมัต ิ(ATM) ของธนาคารกรงุไทย 
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกอ่นเปิดใหบ้รกิาร  
 
(1.3) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์(Telephone Banking) ของธนาคารกรงุไทย  
บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์(Telephone Banking) ของ
ธนาคารกรงุไทย โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิท
จัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ีและ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ กอ่นเปิดใหบ้รกิาร 
 
(1.4) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ต (Internet) 
บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุผา่นบรกิารระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) โดยเป็นไปตาม



 
 

หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
(1.5) การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุผา่นการบรกิารธรุกรรมทางอเิล็คทรอนกิสอ์ืน่ 
บรษัิทจัดการอาจจัดใหม้วีธิกีารรับซือ้คนืหน่วยลงทนุผา่นบรกิารทางโทรศัพทอ์ตัโนมัต ิ(IVR) ของบรษัิทจัดการ หรอื
ผา่นบรกิารทางโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หรอืผา่นบรกิารอนิเทอรเ์น็ต (Internet) ของธนาคารกรงุไทย หรอืผา่นสือ่
อเิล็คทรอนกิสอ์ืน่ใดในท านองเดยีวกนั เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต ทัง้นี ้บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยจะตดิประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
 
(2) เงือ่นไขในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
การสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดรั้บค าสัง่ขาย
คนืหน่วยลงทนุจากผูถ้อืหน่วยลงทนุและไดท้ ารายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแลว้  
 
ผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไมส่ามารถยกเลกิค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุได ้เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากบรษัิทจัดการเป็นกรณี
พเิศษหรอืเป็นกรณีทีบ่รษัิทจัดการอยูใ่นระหวา่งการด าเนนิการตามขอ้ "การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ"  
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีอ่าจจะลดหยอ่นหรอืยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ
ทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุนี้เพือ่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดอืน่ทีจั่ดการโดยบรษัิทจัดการ  
 
อนึง่ ในกรณีทีบ่ญัชกีองทนุไมม่มีลูคา่คงเหลอืในบญัชแีละบญัชนัีน้ไมม่กีารตดิตอ่ขอใชบ้รกิารเป็นเวลานานตดิตอ่กนัเกนิ 
1 ปี บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดบญัชดัีงกลา่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  
 
(3) การจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ  
การจัดสรรการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะจัดสรรตามหลักการ “สัง่ขายคนืกอ่นไดก้อ่น” ในกรณีทีส่ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ
พรอ้มกนัและมเีงนิสดไมเ่พยีงพอตอ่การจัดสรรใหท้กุค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะพจิารณาจัดสรรเงนิทีม่ใีน
ขณะนัน้ใหผู้ส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุพรอ้มกนันัน้ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุ หรอืจ านวนเงนิทีผู่ส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ
แตล่ะรายสัง่ขายคนืมานัน้ ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุ" หรอื "การไมข่ายไมรั่บซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามสัง่" หรอื "การหยดุขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ" 
บรษัิทจัดการจะจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ โดยค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วันทีบ่รษัิทจัดการ
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีทีผู่ส้ัง่ขายคนืเป็นจ านวนหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะค านวณจ านวนเงนิทีส่ัง่ขายคนืโดย คณูจ านวนหน่วยลงทนุ
ดว้ยราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ สิน้วันท าการรับซือ้คนืนัน้  
 
ในกรณีทีผู่ส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนเงนิ บรษัิทจัดการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนืดว้ย ราคารับซือ้
คนืหน่วยลงทนุทีค่ านวณได ้ณ วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ ทัง้นี ้จ านวนหน่วยลงทนุทีค่ านวณไดจ้ะเป็นตัวเลข
ทศนยิม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
 
การขายคนืหน่วยลงทนุจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่บรษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนไดต้รวจสอบแลว้วา่ผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุมี
จ านวนหน่วยลงทนุตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพยีงพอกบัจ านวนหน่วยลงทนุทีส่ัง่ขายคนื  
 
ในกรณีทีจ่ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืเกนิกวา่จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูต่าม
ทะเบยีน ผูถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะขายคนืหน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยู่
ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
ในกรณีทีผู่ส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุและการขายคนืดังกลา่วเป็นผลใหห้น่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุถอืตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุมมีลูคา่ต า่กวา่มลูคา่ขัน้ต า่ของการด ารงหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการอาจด าเนนิการ
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูทั่ง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะคดิคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุทีเ่หลอือยูท่ัง้หมดนัน้ดว้ยวธิกีารเดยีวกบัหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืและท าใหเ้กดิการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุทัง้หมดนัน้ ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ขัน้ต า่ของการด ารงหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะแจง้ให ้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัเพือ่ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 
ตดิประกาศใหผู้ล้งทนุทราบ  
 



 
 

บรษัิทจัดการจะจัดสรรเงนิใหแ้กผู่ส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตามการสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีส่มบรูณ์ ซึง่เป็นไปตามเงือ่นไข
ขา้งตน้เทา่ทีบ่รษัิทจัดการสามารถรับซือ้คนืไดจ้ากจ านวนเงนิสดของกองทนุ  
 
บรษัิทจัดการจะยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในทะเบยีนหน่วยลงทนุในวันท าการถัดจากวนัท าการรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุจ านวนนัน้  
 
7.4.2 กรณีรับซือ้คนืหน่วยลงทนุแบบอตัโนมัต ิ
บรษัิทจัดการจะพจิารณาด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตทัิง้หมด ตามสดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุถอือยู ่โดยถอืวา่ไดรั้บความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุโดยอตัโนมัตใิหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ เมือ่เขา้เงือ่นไขการเลกิกองทนุ โดยเป็นไปตามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึง่ 
ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ดังตอ่ไปนี้  
(1) เมือ่มลูคา่หน่วยลงทนุไมต่ า่กวา่ 10.5555 บาท เป็นเวลา 3 วันท าการตดิตอ่กนัขึน้ไป และทรัพยส์นิของกองทนุทีจ่ะ
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตจิะตอ้งเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสดทัง้หมด หรอืเมือ่มลูคา่หน่วยลงทนุไมต่ า่กวา่ 
10.5555 บาท และทรัพยส์นิของกองทนุเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสดทัง้หมด ณ วันท าการใด หรอื    
(2) กรณี ณ วันท าการใดก็ตามทีท่รัพยส์นิของกองทนุเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสดบางสว่น หรอืทัง้หมด และ
สามารถรับซือ้คนืไดไ้มต่ า่กวา่อตัราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
ทัง้นี้ เมือ่เกดิเหตกุารณ์ใดเหตกุารณห์นึง่ตาม (1) หรอื (2) แลว้แตก่รณี บรษัิทจัดการจะพจิารณารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
โดยอตัโนมตัทิัง้หมดภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัทีเ่กดิเหตกุารณด์ังกลา่วขา้งตน้ ทัง้นี้ มลูคา่หน่วยลงทนุทีค่นืใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุตอ้งไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 105 ของมลูคา่ทีต่ราไว ้(10 บาท)  
 
บรษัิทจัดการจะท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตัทิัง้จ านวนของผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายไปยังกองทนุเปิด
กรงุไทยตราสารตลาดเงนิ หรอืกองทนุรวมตลาดเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ภายใน 5 
วันท าการนับแตว่นัทีเ่กดิเหตดุังกลา่ว โดยบรษัิทจัดการถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไดต้กลงสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ และ
บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุอตัโนมัตใิหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ 
วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณไดเ้มือ่สิน้วันท าการรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เวน้แตก่รณีตามขอ้ 11 
 
อนึง่ ในกรณีทีก่องทนุไดรั้บเงนิปันผล และ/หรอืดอกเบีย้ของตราสารหนี้ทีล่งทนุ และ/หรอืเงนิทีไ่ดรั้บจากการทยอยคนื
เงนิตน้ของตราสารหนี้ทีล่งทนุ และ/หรอืเงนิทีไ่ดจ้ากการคนืเงนิเมือ่ตราสารหนี้ครบก าหนดภายหลังจากทีเ่กดิเหตกุารณ์
ตาม (1) หรอื (2) แลว้แตก่รณี และกองทนุตอ้งเลกิโครงการ บรษัิทจัดการโดยผูช้ าระบญัชจีะสง่เงนิทีไ่ดรั้บมาดังกลา่ว
หลังหักคา่ใชจ้า่ย หรอืช าระหนี้ หรอืกนัสว่นเพือ่ช าระหนี้ทัง้หมดของกองทนุแลว้ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามสว่นของ
หน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะรายถอือยูต่ามหลักฐานทีป่รากฏในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันเลกิกองทนุ 
 
บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายตกลงยนิยอมใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการขายคนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตั ิ
โดยบรษัิทจัดการไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ใหท้ราบหรอืขอความยนิยอมจากผูถ้อืหน่วยลงทนุอกีแตอ่ยา่งใด และผูถ้อืหน่วย
ลงทนุจะไมโ่ตแ้ยง้หรอืยับยัง้การด าเนนิการดังกลา่ว ทัง้นี ้การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตจิะท าใหจ้ านวนหน่วย
ลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะรายลดลง 
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิหรอืหยดุการขายคนื
หน่วยลงทนุอตัโนมัต ิหากมกีารผดินัดช าระดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของพันธบตัร หุน้กู ้หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ๆ ที่
กองทนุลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานใหญ่
และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และจะรายงานการไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทนุอตัโนมัต ิหรอืหยดุการขายคนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการ
ด าเนนิการของกองทนุใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
 
7.4.3 การช าระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
บรษัิทจัดการจะด าเนนิการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการนับตัง้แตว่นัถัดจาก
วันรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ และ/หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมตั ิในการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะช าระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุว ้
ในใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ และ/หรอืวธิกีารช าระเงนิคา่รับซือ้คนืหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารอืน่ใดเพือ่เป็นการ
อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต เชน่ E-Wallet หรอื การโอนเงนิผา่นระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) 
เป็นตน้ ตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการก าหนด โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ และ
ไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ เวน้แตเ่ป็นกรณีรับซือ้คนืหนวยลงทนุโดยอตัโนมัตโิดยการสบัเปลีย่นหน่วย



 
 

ลงทนุไปยังกองทนุเปิดกรงุไทยตราสารตลาดเงนิ หรอืกองทนุรวมตลาดเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีตามขอ้ 10 
 
ทัง้นี้ ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคนืคา่ขายหน่วยลงทนุตามวธิกีารทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุระบไุวใ้นใบค าขอเปิด
บญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ  บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการตามวธิกีารทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุเห็นสมควร 
เชน่ การโอนหรอืน าเงนิเขา้บญัชเีงนิฝากผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอื การออกเช็คขดีครอ่มคา่ขายคนืหน่วยลงทนุสัง่จา่ยผูถ้อื
หน่วยลงทนุ หรอื การโอนเงนิผา่นระบบพรอ้มเพย ์(PromptPay) เป็นตน้ 
 
7.5. ระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  ทกุวนัท าการนับแตว่ันครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืนนับจากวนัจดทะเบยีนกอง
ทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  
 
7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรับซือ้คนื :  

- กรณีแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 
ในกรณีทีไ่มเ่กดิเหตกุารณท์ีม่ลูคา่หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จนเป็นเหตใุหเ้ลกิกองทนุภายใน 6 เดอืนนับจากวันจดทะเบยีน
กองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม บรษัิทจัดการจะเปิดท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยจะเปิดใหม้กีารรับค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุอกีครัง้ ในวนัท าการแรกนับแตว่นัครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืนนับจากวนัจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุ
รวม เป็นตน้ไป โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสง่ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดท้กุวนัท าการ จนถงึ 15.30 น. 
 
- กรณีแบบอตัโนมัต ิ
บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตใิหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ เมือ่เขา้เงือ่นไขการเลกิกองทนุ 
โดยเป็นไปตามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึง่ ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ดังตอ่ไปนี้  
(1) เมือ่มลูคา่หน่วยลงทนุไมต่ า่กวา่ 10.5555 บาท เป็นเวลา 3 วันท าการตดิตอ่กนัขึน้ไป และทรัพยส์นิของกองทนุทีจ่ะ
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตจิะตอ้งเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสดทัง้หมด หรอืเมือ่มลูคา่หน่วยลงทนุไมต่ า่กวา่ 
10.5555 บาท และทรัพยส์นิของกองทนุเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสดทัง้หมด ณ วันท าการใด หรอื    
(2) กรณี ณ วันท าการใดก็ตามทีท่รัพยส์นิของกองทนุเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสดบางสว่น หรอืทัง้หมด และ
สามารถรับซือ้คนืไดไ้มต่ า่กวา่อตัราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตทัิง้จ านวนของผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายไปยังกองทนุเปิด
กรงุไทยตราสารตลาดเงนิ หรอืกองทนุรวมตลาดเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ภายใน 5 
วันท าการนับแตว่นัทีเ่กดิเหตกุารณใ์ดเหตกุารณ์หนึง่ตาม (1) หรอื (2) แลว้แตก่รณี โดยมลูคา่หน่วยลงทนุทีค่นืใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุตอ้งไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 105 ของมลูคา่ทีต่ราไว ้(10 บาท)  
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะไดรั้บหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรงุไทยตราสารตลาดเงนิ หรอืกองทนุรวมตลาดเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิท
จัดการเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายใน 5 วนัท าการหลังจากการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดย
อตัโนมัตแิลว้ ดังนัน้ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถด าเนนิการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไปยังกองทนุอืน่ได ้โดย
เป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืชีช้วนของกองทนุเปิดกรงุไทยตราสารตลาดเงนิ หรอืกองทนุรวมตลาดเงนิอืน่ใดที่
บรษัิทจัดการเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะไมค่ดิคา่ธรรมเนยีมใดๆ ทัง้สิน้  
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุอตัโนมัต ิหรอืหยดุการขายคนื
หน่วยลงทนุอตัโนมัต ิหากมกีารผดินัดช าระดอกเบีย้หรอืเงนิตน้ของพันธบตัร หุน้กู ้หรอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ๆ ที่
กองทนุลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และส านักงานใหญ่
และส านักงานสาขาของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื และจะรายงานการไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ขายคนื
หน่วยลงทนุอตัโนมัต ิหรอืหยดุการขายคนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการ
ด าเนนิการของกองทนุใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน 
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวนัและเวลารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั โดยจะตดิประกาศไวท้ีบ่รษัิทจัดการ 
 
บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุทีค่ านวณไดใ้นแตล่ะสิน้วันท าการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเป็นเกณฑใ์นการค านวณ
ราคารับซือ้คนืโดยมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตอ้งไดรั้บการรับรองจากผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้ 



 
 

 
7.7. การขายคนืหน่วยลงทนุ : ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้  
 
7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

 
7.9. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาปรับปรงุ แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ วนั เวลา และวธิกีารซือ้หรอืขายคนืหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ข
โครงการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะค านงึถงึผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
 
ในกรณีทีว่นัท าการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกลา่ว ตรงกบัวนัทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายมคี าสัง่ใหเ้ป็นวนัหยดุการซือ้หรอืขาย
คนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ซึง่อาจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการเปิดท าการแตม่คี าสัง่ใหเ้ป็นวันหยดุการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ) บรษัิทจัดการจะเลือ่นการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัท าการถัดไป หรอือืน่ๆ ตามที่
บรษัิทจัดการเห็นสมควร   
 
8. กำรสบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุ :  
 
8.1. ชอ่งทางการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ :  

- บรษัิทจัดการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
 
8.2. รายละเอยีดการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพิม่เตมิ :  

การสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ คอื การขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมหนึง่ (“กองทนุตน้ทาง”) เพือ่ซือ้หน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมอกีกองทนุหนึง่ (“กองทนุปลายทาง”) โดยบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี จะด าเนนิการน าเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามราคารับซือ้คนื จากกองทนุตน้ทางซึง่ไดห้ัก
คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ไปช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง ตามราคาขาย และ
เงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี จะสง่มอบหลักฐานการรับ
ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน 
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการพจิารณาเห็นวา่การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุมผีลกระทบตอ่การลงทนุของกองทนุรวม หรอืกระทบ
ตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอื ตอ่ชือ่เสยีง หรอืตอ่ความรับผดิชอบทางกฎหมายของบรษัิทจัดการ บรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะปิดรับค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุชัว่คราว ณ เวลาใดเวลาหนึง่ หรอืถาวร โดยบรษัิทจะปิด
ประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการและแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยทราบโดยพลัน  
 
บรษัิทจัดการจะเปิดบรกิารการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุส าหรับกองทนุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการที่
บรษัิทจัดการเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหเ้ทา่นัน้  
 
8.2.1 วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
8.2.1.1 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี  
บรษัิทจัดการจะเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุแบบดลุยพนิจิของผูล้งทนุ ในกรณีทีไ่มเ่กดิเหตกุารณ์ทีม่ลูคา่หน่วย
ลงทนุเพิม่ขึน้จนเป็นเหตใุหเ้ลกิกองทนุ ภายใน 6 เดอืนนับจากวนัจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม ตาม
หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร ดังนี ้
1) ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตดิตอ่ขอรับใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับ
ซือ้คนื (ถา้ม)ี ภายในวันและเวลาทีร่ะบใุนขอ้ 8.2.3 วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีป่ระสงคจ์ะสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุให ้
ครบถว้นชดัเจน โดยระบชุือ่กองทนุตน้ทาง และชือ่กองทนุปลายทางทีต่อ้งการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ รวมทัง้จ านวนเงนิ 



 
 

หรอืจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ะออกจากกองทนุตน้ทาง และรายละเอยีดอืน่ๆ ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และยืน่ค าสัง่ตอ่บรษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ทัง้นี ้บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
(ถา้ม)ี จะสง่มอบหลักฐานการสบัเปลีย่นใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐาน  
3) ในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุกองทนุนีผู้ถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุครัง้ละไมต่ า่กวา่จ านวนหน่วย
ลงทนุขัน้ต า่ของการสัง่ขายคนืทีก่ าหนดไวใ้นโครงการจัดการ  
4) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุแลว้เป็นผลใหจ้ านวนหน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชตี า่กวา่จ านวน
หน่วยลงทนุคงเหลอืในบญัชขีัน้ต า่ทีบ่รษัิทจัดการก าหนด บรษัิทจัดการจะถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุประสงคจ์ะสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุทัง้หมดเทา่ทีป่รากฏอยูใ่นรายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุนัน้  
5) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุนี ้หากจ านวนเงนิทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการ
ขายคนืหน่วยลงทนุมไีมเ่พยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุอืน่ ตามมลูคา่ขัน้ต า่ทีร่ะบไุวใ้นโครงการของ
กองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการจะไมน่ าเงนิไปซือ้หน่วยลงทนุตามทีร่ะบไุว ้แตะ่จะช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหแ้ก่
ผูถ้อืหน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัชกีองทนุภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันทีท่ า
รายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 
6) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้จากกองทนุอืน่มายังกองทนุนี ้และจ านวนเงนิทีไ่ดไ้ม่
เพยีงพอทีจ่ะน าไปซือ้หน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะไมน่ าเงนิดังกลา่วมาซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุนีต้ามที่
ระบไุวใ้นค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
7) ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดย้ืน่ค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตอ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี และบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ยังไมส่ามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้เนื่องจากอยูใ่นระหวา่งการด าเนนิการของบรษัิทจัดการตามขอ้ 11 “การไมข่ายไมรั่บซือ้คนืไม่
รับสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามสัง่” 12. “การหยดุขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” บรษัิทจัดการจะถอืวา่ค าสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุดังกลา่วเป็นค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของวนัแรกทีจ่ะเปิดท าการสบัเปลีย่นครัง้ตอ่ไป 
8) เมือ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีส่ัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุแลว้จะเพกิถอนรายการสบัเปลีย่นไมไ่ด ้หากรายการดังกลา่วนัน้ 
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ไดท้ ารายการจนเสร็จสิน้สมบรณ์ูแลว้ ไมว่า่กรณี
ใดๆ ทัง้สิน้  
 
ทัง้นี้ เงือ่นไขการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกลา่วขา้งตน้ อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายใตว้ธิกีารทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร 
โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้  
 
8.2.1.2 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผา่นระบบอนิเตอรเ์น็ต  
บรษัิทจัดการอาจเปิดใหบ้รกิารการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผา่นบรกิารระบบอนิเตอรเ์น็ต (Internet) โดยเป็นไปตาม
หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
8.2.1.3 การสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผา่นการบรกิารธรุกรรมทางอเิล็คทรอนกิสอ์ืน่  
บรษัิทจัดการอาจจัดใหม้วีธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผา่นบรกิารอนิเทอรเ์น็ต (Internet) หรอืผา่นเครือ่งฝากถอนเงนิ
อตัโนมัต ิ(ATM) หรอืผา่นบรกิารธนาคารทางโทรศัพท ์(Telephone Banking) ของธนาคารกรงุไทย หรอืผา่นสือ่
อเิล็คทรอนกิสอ์ืน่ใดในท านองเดยีวกนั เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต ทัง้นี ้บรษัิท
จัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้โดยจะตดิประกาศ ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ หรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
 
8.2.2 ราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุดังตอ่ไปนี้เป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณี
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ดังนี ้ 
8.2.2.1 การก าหนดราคารับซือ้คนืกรณีเป็นกองทนุตน้ทาง จะใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการทีบ่รษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดรั้บค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดท้ ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุแลว้ หกัดว้ยคา่ธรรมเนยีมและ
คา่ใชจ้า่ยในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
8.2.2.2 การก าหนดราคาขายหน่วยลงทนุกรณีเป็นกองทนุปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัท าการที่
บรษัิทจัดการก าหนดขึน้เป็นการทัว่ไป ทัง้นี ้วันท าการดังกลา่วจะตอ้งไมเ่กนิวนัท าการทีก่องทนุไดรั้บเงนิจากกองทนุตน้
ทาง  
 
8.2.3 วันและเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามดลุยพนิจิของผูล้งทนุ 
บรษัิทจัดการจะเปิดรับค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในกรณีทีไ่มเ่กดิเหตกุารณ์ทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุเพิม่ขึน้จนเป็นเหตใุห ้
เลกิกองทนุภายใน 6 เดอืนนับจากวนัจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม โดยจะเปิดรับค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ 



 
 

ในวนัท าการแรกนับแตว่ันครบก าหนดระยะเวลา 6 เดอืนนับจากวนัจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม เป็นตน้ไป 
ตามวันและเวลา ดังนี ้
• ในกรณีเป็นกองทนุตน้ทาง ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดท้กุวนัท าการ จนถงึ 15.30 น. 
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการท ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามดลุยพนิจิของผูล้งทนุ เป็นการสบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุแบบอตัโนมัตแิทน โดยบรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ 
เมือ่เขา้เงือ่นไขการเลกิกองทนุ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 7. “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” 
 
- กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุแบบอตัโนมัต ิ
บรษัิทจัดการจะด าเนนิการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตใิหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ เมือ่เขา้เงือ่นไขการเลกิกองทนุ ตาม
เงือ่นไขทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 7. “การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ” โดยจะท าการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตทัิง้จ านวนของผู ้
ถอืหน่วยลงทนุทกุรายไปยังกองทนุเปิดกรงุไทยตราสารตลาดเงนิ หรอืกองทนุรวมตลาดเงนิอืน่ใดทีบ่รษัิทจัดการเปิด
ใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันทีเ่กดิเหตดัุงกลา่ว ทัง้นี้ การก าหนดราคารับซือ้คนืของ
กองทนุและราคาเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดกรงุไทยตราสารตลาดเงนิ หรอืกองทนุรวมตลาดเงนิอืน่ใดที่
บรษัิทจัดการเปิดใหบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิทจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุของวนัท าการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการ
ก าหนดเป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาขายและรับซือ้คนืกรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
 
เงือ่นไขอืน่ๆ  
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณาปรับปรงุ แกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิ วนั เวลา และวธิกีารซือ้หรอืขายคนืหรอื
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ข
โครงการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะค านงึถงึผลประโยชน์
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นหลกั 
 
ในกรณีทีว่นัท าการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดังกลา่ว ตรงกบัวนัทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายมคี าสัง่ใหเ้ป็นวนัหยดุการซือ้หรอืขาย
คนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ซึง่อาจเป็นวันทีบ่รษัิทจัดการเปิดท าการแตม่คี าสัง่ใหเ้ป็นวันหยดุการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ) บรษัิทจัดการจะเลือ่นการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปเป็นวนัท าการถัดไป หรอือืน่ๆ ตามที่
บรษัิทจัดการเห็นสมควร   
 
9. กำรช ำระคำ่รบัซือ้คนื สบัเปลีย่นหนว่ยลงทนุดว้ยหลกัทรพัย ์หรอืทรพัยส์นิอืน่แทนเงนิ :  

กรณีบรษัิทจัดการไมส่ามารถช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นเงนิ และจะช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอื
ทรัพยส์นิอืน่แทน บรษัิทจัดการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนนิการตอ่ไป โดยตอ้งไดรั้บมตพิเิศษใหช้ าระคา่ขายคนืหน่วย
ลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ โดยขัน้ตอนทีก่ าหนดดังกลา่วตอ้งสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และเป็นธรรมตอ่
ผูถ้อืหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดนัน้ทกุราย    
 
10. กำรเลือ่นก ำหนดกำรช ำระเงนิคำ่ขำยคนืหนว่ยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

10.1 บรษัิทจัดการอาจเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุของกองทนุเปิดไดใ้นกรณี ดังตอ่ไปนี ้ 
(1) บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีทีเ่ขา้เหตดัุงตอ่ไปนี ้โดย
ไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ยโอน หลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 
หรอื  
(ข) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดังกลา่วอยูน่อกเหนือการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม  
(2) ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายหน่วยลงทนุกอ่นหรอืในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพบวา่ ราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุดังกลา่วไมถ่กูตอ้งตา่งจากราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรา
ตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์ังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา  
 
10.2 การเลือ่นการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ 10.1 (1) หรอื (2) ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมปฏบิตัติาม



 
 

หลักเกณฑ ์ดังตอ่ไปนี ้ 
(1) เลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วันท าการนับแตว่นัทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมคี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุนัน้ 
เวน้แตไ่ดรั้บการผอ่นผันจากส านักงาน  
(2) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลือ่นก าหนดการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ 
ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทั่วไปใหท้ราบเรือ่งดังกลา่วดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลนั  
(3) แจง้การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ พรอ้มทัง้จัดสง่รายงานทีแ่สดงเหตผุลของการเลือ่น และ
หลักฐานการไดรั้บความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนต์ามขอ้ 10.1 (1) หรอืการรับรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์
ตามขอ้ 10.1 (2) ตอ่ส านักงานโดยพลัน ทัง้นี ้บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชนด์ าเนนิการ
แทนก็ได ้ 
(4) ในระหวา่งการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ หากมผีูถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุใน
ชว่งเวลาดังกลา่ว ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรับซือ้คนืหน่วยลงทนุนัน้ โดยตอ้งช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ร้ว่ม
คา้หน่วยลงทนุตามล าดับวันทีส่ง่ค าสัง่ขายคนืกอ่นหลัง   
 
11. กำรไมข่ำยไมร่บัซือ้คนืไมส่บัเปลีย่นหนว่ยลงทนุตำมส ัง่ :  

1. บรษัิทจัดการอาจไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอือาจหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้ใน
กรณีทีป่รากฏเหตดุังตอ่ไปนี้  
(1) ตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิ 
 
(2) บรษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่เป็นกรณีใดกรณีหนึง่ดังนี ้โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(ก) มเีหตจุ าเป็นท าใหไ้มส่ามารถจ าหน่าย จา่ย โอนหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล  
(ข) ไมส่ามารถค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรอื  
(ค) มเีหตจุ าเป็นอืน่ใดเพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
ทัง้นี้ การไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขาย
คนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตาม (ก) (ข) หรอื (ค) ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 1 วนัท าการ เวน้แตจ่ะไดรั้บการผอ่นผัน
จากส านักงาน  
 
(3) กองทนุรวมไดล้งทนุในหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิในตา่งประเทศ และมเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี้เกดิขึน้ ซึง่กอ่ใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่กองทนุรวมอยา่งมนัียส าคัญ  
(ก) ตลาดซือ้ขายหลักทรัพยท์ีก่องทนุรวมลงทนุไมส่ามารถเปิดท าการซือ้ขายไดต้ามปกต ิทัง้นี ้เฉพาะในกรณีทีก่องทนุ
รวมลงทนุในหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้ขายในตลาดซือ้ขายหลักทรัพยแ์หง่นัน้เกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุรวม  
(ข) มเีหตกุารณท์ีท่ าใหไ้มส่ามารถแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศไดอ้ยา่งเสร ีและท าใหไ้มส่ามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรอืรับโอนเงนิจากตา่งประเทศไดต้ามปกต ิหรอื  
(ค) มเีหตทุีท่ าใหก้องทนุรวมไมไ่ดรั้บช าระเงนิจากหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีล่งทนุไวต้ามก าหนดเวลาปกต ิซึง่เหตุ
ดังกลา่วอยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทจัดการกองทนุรวม และผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นชอบดว้ยแลว้  
 
(4) เป็นการไมข่ายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุทีรั่บไวแ้ลว้ หรอืเป็นการหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ แกผู่ ้
ลงทนุเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏขอ้เท็จจรงิดังตอ่ไปนี้  
(ก) บรษัิทจัดการกองทนุรวมมเีหตอุนัควรสงสยัวา่ผูล้งทนุรายนัน้ๆ มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ดังนี้  
1. การกระท าทีเ่ป็นความผดิมลูฐานหรอืความผดิฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิ ไมว่า่จะเป็นกฎหมายไทยหรอืกฎหมายตา่งประเทศ  
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ย  
3. การกระท าทีเ่ป็นการปฏบิตัติามค าสัง่เกีย่วกบัการยดึหรอือายัดทรัพยส์นิ โดยบคุคลผูม้อี านาจตามกฎหมาย  
(ข) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมส่ามารถด าเนนิการรูจั้กลกูคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัลกูคา้ไดใ้น
สาระส าคัญ  
 
(5)  อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายอืน่เขา้บรหิารจัดการกองทนุรวมภายใตก้ารจัดการ
ของตนอนัเนื่องมาจากการทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายเดมิไมส่ามารถด ารงความเพยีงพอของเงนิกองทนุไดต้าม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยว์า่ดว้ยการด ารงเงนิกองทนุของผูป้ระกอบธรุกจิการจัดการ



 
 

กองทนุรวม การจัดการกองทนุสว่นบคุคล การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยแ์ละการคา้หลักทรัพยแ์ละการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพยท์ีเ่ป็นหน่วยลงทนุ และการเป็นผูจั้ดการเงนิทนุสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ ซึง่ใหก้ระท าไดไ้มเ่กนิ 3 วันท าการ 

(6) อยูใ่นระหวา่งด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุรวมตามขอ้ 22.1.1. (4)   
 
(7) ในกรณีทีว่นัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมใดตรงกบัวนัทีส่ านักงานไดป้ระกาศก าหนดใหเ้ป็นวันหยดุท า
การของบรษัิทจัดการกองทนุรวมเป็นกรณีพเิศษ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื และค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุส าหรับวันดังกลา่ว และตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบลว่งหนา้เกีย่วกบัการหยดุรับค าสัง่ใน
กรณีดังกลา่วไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการกอ่นถงึวันหยดุท าการกรณีพเิศษนัน้ โดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วไวใ้นทีเ่ปิดเผย 
ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี  
 
2. เมือ่ปรากฎเหตตุามขอ้ 1. (1) (2) (3) (4) หรอื (5) และบรษัิทจัดการกองทนุรวมประสงคจ์ะไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื 
หรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการ
กองทนุรวมปฏบิตัดิังตอ่ไปนี้  
(1) แจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการไมข่าย ไมรั่บ
ซือ้คนื หรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุโดยพลัน และหากเป็นเหตตุามขอ้ 1.(1) (2) (3) หรอื (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ย
วธิกีารใด ๆ โดยพลันดว้ย  
(2) รายงานการไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุพรอ้มทัง้แสดงเหตผุล และรายงานแผนการด าเนนิการของกองทนุรวมเปิดนัน้ใหส้ านักงานทราบ
โดยพลัน  
(3) ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมรั่บสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุหรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่
ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามขอ้ 1.(1) (2) (3) และ (5) เกนิหนึง่วนัท าการ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวม
ด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้กอ่นการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(ก) รายงานการเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ และรายงานฐานะการลงทนุของกองทนุ
รวมเปิด ณ วันท าการสดุทา้ยกอ่นวันรายงานนัน้ใหส้ านักงานทราบภายในวันท าการกอ่นวันเปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื 
หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(ข) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเปิดขาย 
รับซือ้คนื หรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุท่ัวไปใหท้ราบถงึการ
เปิดรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลัน  
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมข่าย ไมรั่บซือ้คนื หรอืไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการ
อาจหยดุค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุก็ได ้ 
 
3. บรษัิทจัดการกองทนุรวมหยดุการขายหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาแลว้ หรอื
หยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ในชว่งระยะเวลาทีบ่รษัิทพบวา่ราคาขายหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง โดย
ราคาขายหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้ตา่งจากราคาขายหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้งตัง้แตห่นึง่สตางคข์ึน้ไปและคดิเป็นอตัรา
ตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชนย์ังไมไ่ดรั้บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ข
ราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจง้ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คี าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไวแ้ลว้
ใหท้ราบถงึการหยดุขายหน่วยลงทนุ ตลอดจนเปิดเผยตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุรายอืน่และผูล้งทนุทัว่ไปใหท้ราบถงึการหยดุ
รับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุดว้ยวธิกีารใดๆ โดยพลัน  

 
12. กำรหยดุขำยหรอืรบัซือ้คนืหนว่ยลงทนุ :  

เพือ่คุม้ครองประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเพือ่รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการเงนิ
ของประเทศ หรอืเพือ่รักษาเสถยีรภาพในระบบตลาดการเงนิ ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้รษัิท
จัดการหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนืหรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุของกองทนุเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แตร่วมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัท าการตดิตอ่กนั เวน้แตจ่ะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให ้
ขยายระยะเวลาหยดุรับค าสัง่ซือ้ ค าสัง่ขายคนื หรอืค าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกไปได ้   



 
 

 
13. เงอืนไขและขอ้จ ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหนว่ยลงทนุ :  

บรษัิทจัดการหรอืนายทะเบยีนจะไมจั่ดสรรหน่วยลงทนุในกรณีทีจ่ะท าใหก้ารถอืหน่วยลงทนุของบคุคลใดหรอืกลุม่บคุคล
เดยีวกนัใดเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ เวน้แตบ่คุคลหรอืกลุม่บคุคลทีไ่ดรั้บการยกเวน้หรอืเห็นชอบตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศคณะกรรมการตลาดทนุก าหนด   
 
14. กำรจำ่ยเงนิปนัผล :  
 
14.1. นโยบายการจา่ยเงนิปันผล : ไมจ่า่ย  
 
 
14.2. หลักเกณฑก์ารจา่ยเงนิปันผล :  

 
14.3. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 
15. คำ่ธรรมเนยีมและคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่รยีกเก็บจำกกองทนุรวมและผูส้ ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
 
15.1. คา่ธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยทีป่ระมาณการไดท้ีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด) :  
 
รายการคา่ธรรมเนียม (ตาม 15.2)  
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 5.885 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
ของกองทนุรวม  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วไมร่วมคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถประมาณการได ้อาท ิคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิจากการขอมตผิูถ้อืหน่วย/แกไ้ขโครงการ คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคด ีตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ เป็นตน้ โดยจะเรยีก
เก็บตามทีจ่า่ยจรงิ อยา่งไรก็ตาม ผูล้งทนุสามารถดรูายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจรงิไดใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุ ใหม่
ทกุรอบปีบญัช ีเพือ่แสดงรายละเอยีดขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ ณ วันสิน้ปีบญัชทีีผ่า่นมา  
 
15.2. คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวม :  
 
15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด หักดว้ยมลูคา่
หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีน หรอื
คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ทีม่กีารค านวณในลักษณะเดยีวกนักบัคา่ธรรมเนยีมดังกลา่วขา้งตน้ ณ วันทีค่ านวณ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
   
 
15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.0749 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด หัก
ดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ทีม่กีารค านวณในลักษณะเดยีวกนักบัคา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้ ณ วันทีค่ านวณ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี :  

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  



 
 

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.214 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมด 
หักดว้ยมลูคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนียมนาย
ทะเบยีน หรอืคา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ ทีม่กีารค านวณในลักษณะเดยีวกนักบัคา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้ ณ วันทีค่ านวณ  
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.2.4. คา่ธรรมเนยีมทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.2.5. คา่ธรรมเนยีมการจัดจ าหน่าย :  

ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.2.6. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ3.4561ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
(1) คา่ธรรมเนยีมในการจัดตัง้กองทนุรวม ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 2.14 ของมลูคา่หน่วยลงทนุทีเ่สนอขายไดแ้ลว้ทัง้หมด 
ณ วันจดทะเบยีน (บรษัิทจัดการไมไ่ดจั้ดเก็บคา่ธรรมเนียมดังกลา่วเป็นรายปี) ทัง้นี้ บรษัิทจะค านวณคา่ธรรมเนียม
ดังกลา่วตัง้แตว่นัแรก และจัดเก็บครัง้เดยีว โดยจะจัดเก็บภายใน 5 วันท าการนับจากวันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็น
กองทนุรวม  
 
(2) คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ จะเรยีกเก็บจากกองทนุตามทีจ่า่ยจรงิ มดีังตอ่ไปนี ้ 
(ก) คา่ใชจ้า่ยในการจัดท าโฆษณาประชาสมัพันธ ์การจัดอบรมเผยแพรค่วามรู ้คา่ใชจ้า่ยดา้นการตลาด การสง่เสรมิการ
ขายตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทนุ ในชว่งเสนอขายครัง้แรก ตามทีจ่า่ยจรงิ แตไ่มเ่กนิ 1,070,000 บาท  
(ข) คา่อากรแสตมป์ คา่ใชจ้า่ย คา่ธรรมเนยีมตา่งๆ ในการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืหรอืทรัพยส์นิอืน่ของกองทนุ หรอืการ
ลงทนุในหลักทรัพย ์และคา่นายหนา้ซือ้ขายหลักทรัพยท์ีซ่ ือ้หรอืขายเพือ่ประโยชนใ์นการจัดการกองทนุรวม  
(ค) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิในการจัดการเงนิของกองทนุ เชน่ การมบีญัชี

กองทนุบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกบัธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่
สมดุเช็คหรอืแบบฟอรม์เช็ค คา่บรกิารในการน าเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชซีือ้หน่วยลงทนุเขา้ฝากในบญัชกีองทนุ
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นตน้  
(ฆ) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทน
เงนิ  
(ง) คา่ใชจ้า่ยในการจัดท า คา่พมิพ ์และคา่แปลหนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ แบบฟอรม์ค าขอเปิดบญัชกีองทนุ 
ค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุ ค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ ใบยนืยัน/ ใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบั
ภาษี (ถา้ม)ี รายงานการถอืหน่วยลงทนุ และแบบฟอรม์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบักองทนุ  
(จ) คา่ธรรมเนยีมตามกฎหมายก าหนดในการจัดการกองทนุรวม เชน่ คา่ธรรมเนยีมในการยืน่ขออนุมตัจัิดตัง้กองทนุรวม
คา่ธรรมเนยีมในการจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิของกองทนุกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นตน้  
(ฉ) คา่ใชจ้า่ยในการจัดท า คา่พมิพ ์และคา่ใชจ้า่ยในการน าสง่หนังสอืบอกกลา่ว หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุ 
รายงานประจ างวด 6 เดอืนและรายงานประจ าปีถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ ประกาศซึง่รวมถงึการลงประกาศตา่งๆ ใน
หนังสอืพมิพร์ายวนั รายงานตา่งๆ หรอืขา่วสารถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุทีบ่รษัิทจัดการ
จัดท าขึน้หรอืมหีนา้ทีจั่ดท าขึน้ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดหรอื
กฎหมายก าหนด  
(ช) คา่ใชจ้า่ยในการจัดตัง้และเก็บรักษาฐานขอ้มลูและสถติขิอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(ซ) คา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในการจัดการกองทนุ เชน่ คา่ทีป่รกึษากฎหมาย คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้
ตามกฎหมาย คา่ใชจ้า่ยอนัเกีย่วเนื่องจากการเปลีย่นแปลงแกไ้ขโครงการ คา่ใชจ้า่ยในการลงประกาศหนังสอืพมิพ ์การ
ขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ไปรษณียากรส าหรับหนังสอืโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการจัดประชมุผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ ฯลฯ  
(ฌ) คา่ธรรมเนียมผูช้ าระบญัช ีคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชนใ์นระหวา่งการช าระบญัชกีองทนุบรษัิทจัดการหรอื



 
 

ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ คา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่หรอืช าระ
เงนิ หรอืทรัพยส์นิอืน่คนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเมือ่เลกิกองทนุ คา่ใชจ้า่ยในการจดทะเบยีนเลกิกองทนุกบัส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ในระหวา่งการช าระบญัชแีละเลกิกองทนุ คา่จัดท า คา่พมิพ ์และคา่ใชจ้า่ยใน
การน าสง่หนังสอืบอกกลา่ว ถงึผูถ้อืหน่วยลงทนุ คา่ไปรษณีย ์คา่ถา่ยเอกสาร ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการเลกิ
กองทนุ  
(ญ) คา่ใชจ้า่ยในการสอบบญัช ี 
(ฎ) คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิจากการตดิตามทวงถามหรอืการด าเนนิคดเีพือ่การรับช าระหนีใ้ดๆ ของกองทนุ คา่ธรรมเนยีมหรอื
คา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมายตา่งๆ ในการด าเนนิคดทีางศาลเพือ่รักษาสทิธขิองกองทนุ รวมถงึคา่ใชจ้า่ยอนัเกีย่วเนื่องกบัการ
รับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนการช าระหนี้ตามตราสารแหง่หนี ้และคา่ธรรมเนยีมผูป้ระเมนิทรัพยส์นิและคา่ใชจ้า่ย
ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในการประเมนิทรัพยส์นิอืน่  
(ฏ) คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิคดขีองผูด้แูลผลประโยชนท์ีฟ้่องรอ้งใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัหินา้ทีห่รอืเรยีกคา่สนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการเพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยสว่นรวม หรอืเมือ่ไดรั้บค าสัง่จาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (ถา้ม)ี  
(ฐ) คา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิในการจัดการเงนิของกองทนุ เชน่ การมบีญัชี

กองทนุบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกบัธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่
สมดุเช็คหรอืแบบฟอรม์เช็ค คา่บรกิารในการน าเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชซีือ้หน่วยลงทนุเขา้ฝากในบญัชกีองทนุ
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นตน้  
(ฑ) คา่ใชจ้า่ยในการออกเช็คคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และรวมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการคนืเงนิ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
(ฒ) คา่แปลเอกสารทีเ่กีย่วกบัการด าเนนิงานของกองทนุเป็นภาษาตา่งประเทศ  
(ณ) คา่ธรรมเนยีมการใชดั้ชนอีา้งองิ เครือ่งหมายการคา้ และ/หรอืเครือ่งหมายบรกิารของตลาดหลักทรัพย ์และ/หรอื
ของผูค้ านวณและประกาศดัชนี (Index Provider) ตามทีจ่า่ยจรงิ และคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่ธรรมเนียมทีเ่กดิขึน้จากการใช ้

ขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ เพือ่น ามาใชใ้นการค านวณตัวแปรตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักองทนุ ตามทีจ่า่ยจรงิ  
 
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่องทนุเขา้เงือ่นไขการเลกิโครงการจัดการกองทนุรวมตามสว่นขอ้ผกูพันขอ้ 22.1.6 บรษัิทจัดการจะเป็น
ผูรั้บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยดังตอ่ไปนี้  
(ด) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ในการใชบ้รกิารของสถาบนัการเงนิในการจัดการเงนิของกองทนุ เชน่ การมบีญัชี

กองทนุบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกบัธนาคาร คา่อากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร คา่
สมดุเช็คหรอืแบบฟอรม์เช็ค คา่บรกิารในการน าเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุจากบญัชซีือ้หน่วยลงทนุเขา้ฝากในบญัชกีองทนุ
บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ คา่ธรรมเนียมการใช ้Telebanking เป็นตน้  
(ต) คา่ใชจ้า่ยในการออกเช็คคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ และรวมถงึคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัการคนืเงนิผู ้
ถอืหน่วยลงทนุ  
 
ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของกองทนุเป็นอตัราทีร่วมภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั (ถา้
ม)ี  
อยา่งไรก็ตาม หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั บรษัิท
จัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรับรูภ้าษีตา่งๆ ดังกลา่วตลอดจนการปรับปรงุอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ย
ทัง้หมดของกองทนุใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงดังกลา่วโดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
 
15.3. คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุ (Front-end Fee) : ไมม่ ี 
 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.2. คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (Back-end Fee) : ม ี 

รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อนึง่ การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการรับ
ซือ้คนืหน่วยลงทนุใหก้บัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอยีดลว่งหนา้ไม่



 
 

นอ้ยกวา่ 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 
และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะระบขุอ้ความ “บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ใหก้บัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอยีดลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ีและ/หรอืเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ” ไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บทราบขอ้มลูดังกลา่ว   
 
15.3.3. คา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (Switching Fee) :  
15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ (Switching In) :ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
 
15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก (Switching Out) :ม ี 
รายละเอยีด/จ านวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูคา่หน่วยลงทนุ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
อนึง่ การเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหก้บัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอยีดลว่งหนา้
ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี 
และ/หรอืเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะระบขุอ้ความ “บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
ใหก้บัผูล้งทนุแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบรายละเอยีดลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วัน โดย
จะปิดประกาศ ณ ส านักงานของบรษัิทจัดการ และ/หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี และ/หรอืเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ” ไวใ้นหนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไดรั้บทราบขอ้มลูดังกลา่ว   
 
15.3.4. คา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.5. คา่ธรรมเนยีมการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ : ม ี 

ตามทีน่ายทะเบยีนเรยีกเก็บ  
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.6. คา่ปรับกรณีขายคนืหน่วยลงทนุกอ่นระยะเวลาถอืครองทีก่ าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไมม่ ี 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
 
15.3.7. คา่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ : ม ี 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  
- คา่ธรรมเนยีมการท ารายการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามอตัราทีธ่นาคารพาณชิยก์ าหนด  
- คา่ธรรมเนยีมการโอนเงนิเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ หรอืการโอนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ ตามอตัราทีธ่นาคารพาณชิย์
ก าหนด  
- คา่ธรรมเนยีมการหักเงนิจากบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรัพยห์รอืกระแสรายวันเพือ่ซือ้หน่วยลงทนุ ตามอตัราทีธ่นาคาร
พาณชิยก์ าหนด  



 
 

- คา่ธรรมเนยีม คา่ใชจ้า่ย และ/หรอืคา่ปรับการใชบ้รกิารผา่นบตัรเครดติ อนัเนื่องมาจากการขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการก าหนด ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด 
 
บรษัิทจัดการอาจเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ จากผูถ้อืหน่วยลงทนุทีข่อใหบ้รษัิทจัดการ หรอืนายทะเบยีนด าเนนิการใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปรกตซิ ึง่เป็นกรณีทีบ่รษัิทจัดการด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุราย 
เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการโอนหน่วยลงทนุ คา่ใชจ้า่ยในการจดแจง้จ าน ากบันายทะเบยีน คา่แกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูใน
ทะเบยีน ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนก าหนด  
 
ทัง้นี้ คา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุขา้งตน้ เป็นอตัราคา่ธรรมเนียมดังกลา่วขา้งตน้รวม
ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั อยา่งไรก็ตาม หากมกีารเปลีย่นแปลงเกีย่วกบัภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษี
ธรุกจิเฉพาะ หรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงการรับรูภ้าษีตา่งๆ ดังกลา่ว 
ตลอดจนการปรับปรงุอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดของ กองทนุใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงดังกลา่ว 
โดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
 
15.4. วธิกีารค านวณและตัดจา่ยคา่ธรรมเนยีม :  

การค านวณคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยตาม ขอ้ 15.2.1 ขอ้ 15.2.2. และขอ้15.2.3. บรษัิทจัดการจะค านวณ
คา่ธรรมเนยีม  
ทกุวันทีม่กีารค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธโิดยใชม้ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุในแตล่ะวันทีค่ านวณนัน้เป็นฐานในการ
ค านวณคา่ธรรมเนยีม โดยคา่ธรรมเนียมดังกลา่วไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะหรอืภาษีอืน่ใดในท านองเดยีวกนั 
(ถา้ม)ี และบรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บเป็นรายเดอืนภายใน 5 วนัท าการถัดไปนับจากวนัสิน้เดอืน และ/หรอืภายใน 5 วันท า
การถัดไปนับจากวันเลกิกองทนุ  
 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบักองทนุ ตามขอ้15.2.6 (1) จะค านวณตัง้แตว่นัแรก และจัดเก็บครัง้เดยีว โดยจะจัดเก็บ
ภายใน 5 วนัท าการนับจากวันจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  
 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบักองทนุ 15.2.6 (2)(ก) ถงึ (ณ) จะเรยีกเก็บตามทีจ่า่ยจรงิ ในทางบญัชบีรษัิทจัดการจะ
พจิารณาตดัจา่ยทัง้จ านวนหรอืทยอยตัดจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทนุเฉลีย่เทา่กนัทกุวนัตามระยะเวลาทีจ่ะไดรั้บ
ประโยชนจ์ากคา่ใชจ้า่ยนัน้  
 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบักองทนุ ตามขอ้ 15.2.6 (2)(ด) ถงึ (ต) บรษัิทจัดการจะเป็นผูรั้บผดิชอบในคา่ใชจ้า่ย
ดังกลา่ว โดยจะพจิารณาก าหนดระยะเวลาทีใ่ชใ้นการตัดจา่ยทีเ่หมาะสม  
 
ทัง้นี้ การตัดคา่ใชจ้า่ยดังกลา่วจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสมาคมนักบญัชแีละผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต
แหง่ประเทศไทย  
 
15.5. การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย :  

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ย ตามขอ้ 15.1 ขอ้ 15.2 และขอ้ 15.3 โดยไมถ่อืวา่
เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ โดยบรษัิทจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  

15.5.1 ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมมคีวามประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นโครงการ
และไดด้ าเนนิการดังกลา่วแลว้ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบอยา่งทัว่ถงึภายใน 3 
วันท าการนับแตว่นัทีม่กีารลดคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งกระท าโดยวธิกีารที่
เหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ ผูล้งทนุไดรั้บทราบขอ้มลูดังกลา่ว เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ
กองทนุรวม หรอื ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการกองทนุรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอื
รับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้ 

การลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยใหแ้ตกตา่งไปจากโครงการ ใหถ้อืวา่ส านักงาน ใหค้วามเห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เตมิ
โครงการในเรือ่งดังกลา่วเมือ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามวรรคหนึง่แลว้ 
 
15.5.2 ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมมคีวามประสงคจ์ะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ตามทีร่ะบไุวใ้น
โครงการ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งค านงึถงึความสมเหตสุมผลกบัสภาพปกตทิางธรุกจิและประโยชนข์องลกูคา้เป็น
ส าคัญ และตอ้งเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้อยา่งท่ัวถงึดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผู ้



 
 

ลงทนุไดรั้บทราบขอ้มลูดังกลา่ว โดยอยา่งนอ้ยตอ้งจัดใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุ
รวม และ ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิทจัดการกองทนุรวม และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  
(1) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิ
ตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการ ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 3 
วันทาการกอ่นการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ 
(2) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัราขัน้สงูของคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเดมิ
ตามทีร่ะบไุวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการแลว้วา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมสามารถกระท าการดังกลา่วได ้ทัง้นี ้ในรอบ
ระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแตว่ันทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมประสงคจ์ะขึน้คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว ใหบ้รษัิท
จัดการกองทนุรวมด าเนนิการตามหลักเกณฑด์ังนี้ 
(ก) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ไมเ่กนิกวา่อตัรา รอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดังกลา่ว ให ้
บรษัิทจัดการกองทนุรวมเปิดเผยขอ้มลูดังกลา่วใหผู้ล้งทนุทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนักอ่นการเรยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้ดังกลา่ว  
(ข) ในกรณีทีก่ารเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สงูดังกลา่ว บรษัิท
จัดการกองทนุรวมตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ 
 
ในการเปิดเผยขอ้มลูตามวรรคหนึง่ มใิหน้ ามาใชก้บักรณีทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไดรั้บมตพิเิศษ 
 
15.5.3 การเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย ตามขอ้ 15.5.1 วรรคสอง และขอ้ 15.5.2 (2) บรษัิทจัดการจะแจง้
ใหส้ านักงานทราบภายใน 15 วนันับแตว่ันเปลีย่นแปลงคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ย 
 
15.5.4 กรณีทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งมกีารเปลีย่นแปลงหลักเกณฑใ์นการคดิคา่ธรรมเนยีม หรอืคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมตามทีร่ะบใุนขอ้ 15.1 ใน
ขอ้ 15.2 และ 15.3 เป็นอยา่งอืน่ในอนาคต บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะเปลีย่นแปลงวธิกีารคดิคา่ธรรมเนียมหรอื
คา่ใชจ้า่ยตามหลักเกณฑท์ีบ่งัคับใชใ้หมโ่ดยถอืวา่ไดรั้บมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้   
 
15.6. หมายเหต ุ:  

 
16. วธิกีำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูคำ่ทรพัยส์นิสทุธ ิมลูคำ่หนว่ยลงทนุ และ
รำคำหนว่ยลงทนุ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรด ำเนนิกำรในกรณีทีม่ลูคำ่หนว่ยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  
 
16.1. วธิกีารค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ : ในประเทศ  
 
16.2. เงือ่นไขพเิศษ :  

1.บรษัิทจัดการจะค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
2. บรษัิทจัดการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุของกองทนุเปิด ตามระยะเวลาดังตอ่ไปนี้  
(2.1) ค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทกุสิน้วันท าการ  
(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทกุสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ทัง้นี ้ใหใ้ช ้

มลูคา่หน่วยลงทนุของสิน้วันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุนัน้เป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดังกลา่ว  
(2.3) ประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุของวันดังนี ้
(ก)  วันปิดสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเพือ่การจา่ยเงนิปันผล โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถัดไป 
(ข)  วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถัดไป  ทัง้นี้ ในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีไ่มเ่ปิด
ใหซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุทกุวนัท าการ ใหป้ระกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุของวันดังนี้เพิม่เตมิดว้ย 
     1.  วันท าการกอ่นวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ โดยใหป้ระกาศภายในวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แตก่รณีที่
เป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั 
     2.  วันท าการสดุทา้ยของแตล่ะเดอืน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถัดไป ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีทีก่องทนุรวม
ก าหนดวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุแตล่ะครัง้หา่งกนัเกนิกวา่ 1 เดอืน 
     3.  วันทีป่รากฏเหตกุารณ์ทีน่่าเชือ่ไดว้า่จะมผีลกระทบตอ่มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิรอืมลูคา่หน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 



 
 

โดยใหป้ระกาศภายในวันท าการถัดไป 
 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุลา่สดุ โดยให ้
ประกาศภายในวันท าการถัดไป  
 
การประกาศมลูคา่และราคาตาม (2.3) และ (2.4) ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัดิังตอ่ไปนี้  
(1) ใชตั้วเลขทศนยิมตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3. และตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชนแ์ลว้  
(2) ในกรณีทีก่ารประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระท าผา่นระบบเผยแพรข่อ้มลูมลูคา่หน่วยลงทนุทีจั่ดขึน้โดยสมาคม 
(NAV Center) หรอืชอ่งทางอืน่ทีส่ านักงานยอมรับ บรษัิทจัดการจะประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุ
ภายใน 2 วนัท าการถัดไปก็ได ้ 
(3) ด าเนนิการประกาศทางเว็บไซตเ์พือ่ใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูดังกลา่วภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์าก
ขอ้มลูในการตัดสนิใจลงทนุได ้ 
(4) จัดใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วไว ้ณ ทีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิทจัดการ และสถานทีท่กุแหง่ทีผู่ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุใชซ้ือ้ขายหน่วยลงทนุ เวน้แตใ่นกรณีของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั บรษัิทจัดการกองทนุ
รวมจะจัดใหม้ขีอ้มลูดังกลา่วดว้ยหรอืไมก็่ได ้ 
 
มลูคา่หน่วยลงทนุ หมายถงึ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิารดว้ยจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดเมือ่สิน้วันท าการที่
ค านวณนัน้  
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธแิละมลูคา่หน่วยลงทนุทีป่ระกาศขา้งตน้ ตอ้งไดรั้บการรับรองโดยผูด้แูลผลประโยชน ์ 
 
ในกรณีทีม่ลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ จ านวนหน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมเปิดไมถ่กูตอ้ง บรษัิทจัดการจะด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  
 
3. การใชตั้วเลขทศนยิมของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอื
จ านวนหน่วยลงทนุของกองทนุเปิด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการดังตอ่ไปนี้  
(3.1) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิป็นตัวเลข โดยมทีศนยิม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตาม
หลักสากล  
(3.2) ค านวณมลูคา่หน่วยลงทนุเป็นตวัเลข โดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล 
ส าหรับมลูคา่หน่วยลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทนุจะปัดเศษทศนยิมต าแหน่งที ่4 ขึน้ สว่นมลูคา่หน่วย
ลงทนุเพือ่ใชใ้นการค านวณราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทนุตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนยิม
ต าแหน่งที ่5 ทิง้ และประกาศราคาขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตามทีค่ านวณไดใ้น (3.2)  
(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทนุเป็นตวัเลขโดยมทีศนยิม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนยิมตามหลักสากล แต่
จะใชผ้ลลัพธเ์ป็นตัวเลขโดยมทีศนยิมเพยีง 4 ต าแหน่ง โดยตัดทศนยิมต าแหน่งที ่5 ทิง้  
 
ในกรณีทีม่ผีลประโยชนเ์กดิขึน้จากการค านวณตาม (3.1) ถงึ (3.4) บรษัิทจัดการจะน าผลประโยชนนั์น้รวมเขา้เป็น
ทรัพยส์นิของกองทนุเปิด  
 
4. ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งปฏบิตัติามขอ้ 2. เมือ่มเีหตกุารณ์ดังตอ่ไปนี้  
(1) เมือ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมข่ายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ 
โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ในชว่งระยะเวลาดังกลา่ว  
(2) เมือ่มเีหตทุีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งเลกิกองทนุรวม โดยใหไ้ดรั้บยกเวน้ตัง้แตว่นัทีป่รากฎเหตดุังกลา่ว   
 
16.3. แหลง่ขอ้มลูการเปิดเผยมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ และราคาหน่วยลงทนุ :  

ประกาศทางเว็บไซตเ์พือ่ใหผู้ล้งทนุทราบขอ้มลูดังกลา่วภายในเวลาทีผู่ล้งทนุสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูในการ
ตัดสนิใจลงทนุได ้ 
 
อนึง่ หากมเีหตทุ าใหบ้รษัิทจัดการไมส่ามารถประกาศผา่น Website ของบรษัิทจัดการได ้บรษัิทจัดการอาจพจิารณา
ประกาศ ผา่นชอ่งทางอืน่ใดทีเ่หมาะสม เชน่ NAV Center หรอืหนังสอืพมิพ ์เป็นตน้ โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผู ้
ถอืหน่วยลงทนุแลว้  
 



 
 

บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธทิีจ่ะประกาศในชอ่งทางอืน่ทีเ่หมาะสม โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุ
แลว้ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยประกาศผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ  
 
16.4. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารด าเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง :  

1. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไมถ่กูตอ้ง หากการไมถ่กูตอ้งดังกลา่วมมีลูคา่นอ้ยกวา่ 1 สตางค ์หรอื
คดิเป็นอตัราไมถ่งึรอ้ยละ 0.5 ของมลูคา่หรอืราคาทีถ่กูตอ้ง ใหบ้รษัิทจัดการด าเนนิการดงัตอ่ไปนี้ 
(1) จัดท าและสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบถงึความไมถ่กูตอ้งภายใน 7 วนัท าการนับแตว่นัทีพ่บวา่มลูคา่หรอื
ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง โดยรายงานดังกลา่วตอ้งมสีาระส าคัญดังนี ้
(ก) มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้ง 
(ข) มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 
(ค) สาเหตทุีท่ าใหม้ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 
(ง)มาตรการป้องกนัเพือ่มใิหม้ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง ในกรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้งมไิดม้สีาเหตมุาจากปัจจัย
ภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้

(2) ในกรณีทีส่าเหตทุีท่ าใหม้ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมผีลตอ่เนื่องถงึการค านวณมลูคา่หรอืราคาหน่วย
ลงทนุครัง้ตอ่ไป ใหบ้รษัิทจัดการแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งตัง้แตว่ันทีพ่บวา่มลูคา่หรอืราคาไมถ่กูตอ้ง 
 
2. ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไมถ่กูตอ้ง หากการไมถ่กูตอ้งดังกลา่วมมีลูคา่ตัง้แต ่1 สตางคข์ึน้ไป 
และคดิเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของมลูคา่หรอืราคาทีถ่กูตอ้ง ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัติามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้ 
(1) ค านวณมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังตัง้แตว่นัทีบ่รษัิทจัดการพบวา่มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง
จนถงึวนัทีม่ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุถกูตอ้ง 
(2) ด าเนนิการดังนี้เฉพาะวันทีม่ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้มมีลูคา่และคดิเป็นอตัราดังกลา่ว 
(ก) จัดท ารายงานการแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังใหเ้สร็จสิน้ภายในวนัท าการถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการ
พบวา่มลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง  และสง่รายงานดังกลา่วใหผู้ด้แูลผลประโยชนภ์ายในวันท าการถัดจากวนัที่
ค านวณมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังเสร็จสิน้ เพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่วภายใน
วันท าการถัดจากวนัทีบ่รษัิทจัดการสง่รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน ์
 รายงานตามวรรคหนึง่ (2) (ก) วรรคหนึง่ ใหม้สีาระส าคัญตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 1(1)โดยอนุโลม เวน้แตใ่นกรณี
ของรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังของกองทนุรวมเปิด ใหร้ะบกุารด าเนนิการของบรษัิทจัดการกองทนุรวม
เมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 1(1) (ง) 
(ข) แกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุใหถ้กูตอ้งภายในวนัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานตามวรรคหนึง่ (2) 
(ก) 
(ค)  ด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ล้งทนุสามารถรับทราบชือ่กองทนุรวมทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุ 
และวัน เดอืน ปี ทีม่กีารแกไ้ขมลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรอง
ขอ้มลูในรายงานตามวรรคหนึง่ (2) (ก) 
ความในวรรคหนึง่ (2) (ค) มใิหน้ ามาใชบ้งัคับกบักองทนุรวมปิดทีม่หีน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลักทรัพย ์ และไดป้ระกาศการแกไ้ขมลูคา่หน่วยลงทนุตามระเบยีบหรอืขอ้บงัคับของตลาดหลักทรัพยแ์ลว้ 
 
3.นอกจากการปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2. แลว้ ในกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเปิดไมถ่กูตอ้ง  หากการ
ไมถ่กูตอ้งดังกลา่วมมีลูคา่ตัง้แต ่1 สตางคข์ึน้ไป และคดิเป็นอตัราตัง้แตร่อ้ยละ 0.5 ของมลูคา่หรอืราคาทีถ่กูตอ้ง ให ้
บรษัิทจัดการด าเนนิการดังตอ่ไปนี้เฉพาะวนัทีม่ลูคา่หรอืราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งนัน้มมีลูคา่และคดิเป็นอตัรา
ดังกลา่ว 
(1) จัดท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทนุตามขอ้ 2. วรรคหนึง่ (2) (ก) ดว้ย โดยใหอ้ยู่
ในสว่นของการด าเนนิการของบรษัิทจัดการเมือ่พบวา่ราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง 
(2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 4. ใหแ้ลว้เสร็จและด าเนนิการโดยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้หน่วย
ลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุในชว่งระยะเวลาทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งทราบถงึการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2วรรคหนึง่ 
(2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคา
หน่วยลงทนุยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 
(3) จัดท ามาตรการป้องกนัเพือ่มใิหร้าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง และสง่รายงานดังกลา่ว พรอ้มทัง้ส าเนารายงานการ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทนุยอ้นหลังตามขอ้ 2. วรรคหนึง่ (2) (ก) ใหส้ านักงานภายใน 7 วันท าการนับแตว่นัทีผู่ด้แูล
ผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานดังกลา่ว  เวน้แตใ่นกรณีทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอก
ทีไ่มอ่าจควบคมุได ้ใหบ้รษัิทจัดการสง่ส าเนาเอกสารทีผู่ด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่การทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมี
สาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุไดม้าพรอ้มส าเนารายงานดังกลา่วแทน 
 



 
 

4.ในการชดเชยราคาตามขอ้  3(2) ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัติามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี ้
(1) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัดิังนี้ 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ   
1.  ใหบ้รษัิทจัดการลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วย
ลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 
2.  หากปรากฏวา่ผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุที่
จะตอ้งลด ใหบ้รษัิทจัดการจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเอง เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจ านวน
หน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี 
เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวมเปิด  เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจ
ควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่
มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทนุรวมเปิด
เป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ แตห่ากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุ
ไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่ใหบ้รษัิทจัดการจา่ยเงนิของกองทนุรวมเปิดเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชย
ราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุ 
 
(2) กรณีราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง ใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัดิังนี้ 
(ก) กรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุ ใหบ้รษัิทจัดการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุของผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่
เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วยลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง หรอืจา่ยเงนิของกองทนุรวมเปิดเป็น
จ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุ 
(ข) กรณีทีเ่ป็นการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   
1.  ใหบ้รษัิทจัดการลดจ านวนหน่วยลงทนุของผูข้ายคนืหน่วยลงทนุเป็นจ านวนซึง่มมีลูคา่เทา่กบัสว่นตา่งของราคาหน่วย
ลงทนุทีไ่มถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทนุทีถ่กูตอ้ง 
2.  หากปรากฏวา่ผูข้ายคนืหน่วยลงทนุไมม่หีน่วยลงทนุเหลอือยู ่หรอืมหีน่วยลงทนุเหลอือยูน่อ้ยกวา่จ านวนหน่วยลงทนุ
ทีจ่ะตอ้งลด ใหบ้รษัิทจัดการจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่หรอืลดจ านวน
หน่วยลงทนุทีเ่หลอือยูนั่น้และจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองเป็นจ านวนเทา่กบัสว่นตา่งของราคาทีข่าดอยู ่แลว้แตก่รณี 
เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทนุรวมเปิด  เวน้แตก่ารทีร่าคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจ
ควบคมุได ้เชน่ ราคาหลักทรัพยต์ามราคาตลาดครัง้สดุทา้ยของตลาดหลักทรัพยห์รอืศนูยซ์ือ้ขายหลักทรัพยไ์มถ่กูตอ้ง 
และผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองวา่มสีาเหตดุังกลา่ว 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้กผู่ซ้ ือ้หน่วยลงทนุหรอืผูข้ายคนืหน่วยลงทนุรายใดมมีลูคา่ไมถ่งึ 100 
บาท บรษัิทจัดการอาจน าเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีม่กีารจา่ยเงนิใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ แตถ่า้บคุคล
ดังกลา่วไมม่สีถานะเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ใหบ้รษัิทจัดการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันท าการนับแตว่นัที่
ผูด้แูลผลประโยชนรั์บรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 
การจา่ยเงนิของกองทนุรวมเปิดเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ (1) (ข) หรอืผูซ้ ือ้หน่วยลงทนุ
ตามวรรคหนึง่ (2) (ก) บรษัิทจัดการอาจจา่ยเงนิของบรษัิทจัดการเองแทนกองทนุรวมเปิดก็ได ้
 
5.ใหบ้รษัิทจัดการจัดใหม้สี าเนารายงานตามขอ้ 1(1) และขอ้ 2วรรคหนึง่ (2) (ก) ไว ้ณ ทีท่ าการของบรษัิทจัดการ 
เพือ่ใหส้ านักงานสามารถตรวจสอบได ้
 
6.หา้มมใิหบ้รษัิทจัดการคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากมลูคา่หน่วยลงทนุหรอืราคาหน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้งจากกองทนุ
รวม  เวน้แตใ่นกรณีทีค่วามไมถ่กูตอ้งดังกลา่วมสีาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกทีไ่มอ่าจควบคมุได ้

 
17. ชือ่ผูเ้ก ีย่วขอ้ง :  
 
17.1. ชือ่บรษัิทจัดการ :  
 
ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
17.2. ชือ่ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)  



 
 

 
17.3. ชือ่ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
17.4. ชือ่ของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
17.5. ทีป่รกึษา :  
 
17.5.1. ชือ่ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  
 
17.5.2. ชือ่ทีป่รกึษากองทนุ :  

 
17.6. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย อนุสรณ์ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ (ผูส้อบบญัช)ี :  

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษัิทจัดการจะแจังให ้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ   
 
17.7. การแตง่ตัง้คณะตวัแทนผูถ้อืหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
18. รอบระยะเวลำบญัชปีระจ ำปีของกองทนุรวม :  
 
18.1. วันทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: วันที ่ เดอืน  
 
18.2. วันทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : วนัที ่ 
 
18.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

วันทีส่ ิน้สดุรอบบญัช ี: ไมเ่กนิ 1 ปี  
วันทีส่ ิน้สดุรอบบญัชคีรัง้แรก : ไมเ่กนิ 1 ปี นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิเป็นกองทนุรวม  
 
19. กำรขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ และวธิกีำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีำรจดักำร :  

19.1 บรษัิทจัดการกองทนุรวมอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุก็ได ้ทัง้นี ้ส านักงาน
อาจก าหนดเงือ่นไขใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมปฏบิตัเิพือ่ประโยชนใ์นการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบก็ได ้
(1)  การเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการขายและการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
(2)  การเพิม่ชนดิหน่วยลงทนุทีไ่มท่ าใหส้ทิธทิีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมอียูเ่ดมิดอ้ยลง   
(3)  การเปลีย่นแปลงประเภทของทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมลงทนุหรอือตัราสว่นการลงทนุทีส่อดคลอ้งกบันโยบายการ
ลงทนุ  
(4)  การค านวณและการประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ หรอืราคารับซือ้คนืหน่วย



 
 

ลงทนุ แลว้แตก่รณี  
(5)  กรณีอืน่ใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4) 
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการตามวรรคหนึง่ตอ้งไมม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมท่ าใหผ้ลตอบแทน
และความเสีย่งของกองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญ หรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง   
 
19.2 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการโดยใชว้ธิกีารขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุ หากปรากฏวา่มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษมี
จ านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 หรอืในกรณีทีเ่ป็นกองทนุรวมทีม่กีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ หากปรากฏว่า
มตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษเมือ่ค านวณเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ มจี านวนไมเ่กนิรอ้ยละ 55 หรอืไมเ่กนิรอ้ยละ 80 
ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมสง่เอกสารหลักฐานเกีย่วกบัการขอมตแิละการนับมตไิปยังผูด้แูลผลประโยชน ์เพือ่ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนรั์บรองผลการนับมตนัิน้ 
 
19.3 การแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในกรณีดังตอ่ไปนี ้ใหถ้อืวา่ส านักงานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเรือ่ง
ดังกลา่ว 
(1)  การแกไ้ขเพิม่เตมิซึง่มผีลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้ในกรณีดังนี ้
     (ก)  การลดมลูคา่ขัน้ต า่ในการซือ้หน่วยลงทนุ 
     (ข)  การเพิม่ชอ่งทางในการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
     (ค)  การเพิม่จ านวนผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื 
     (ง)  การเพิม่ความถีข่องการสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุในแตล่ะชว่งเวลา ซึง่ไมก่ระทบตอ่สถานะการลงทนุของ
กองทนุรวมอยา่งมนัียส าคัญ 
     (จ)  การลดเวลาสง่ค าสัง่ซือ้ขายหน่วยลงทนุลว่งหนา้กอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
(2)  การแกไ้ขเพิม่เตมิทีต่อ้งด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 
(3)  การแกไ้ขเพิม่เตมิชือ่และรายละเอยีดอืน่ของบคุคลใหถ้กูตอ้ง 
(4)  การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่เปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชน ์เมือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานแลว้ 
(5)  การแกไ้ขเพิม่เตมิเพือ่ลดคา่ธรรมเนียมหรอืคา่ใชจ้า่ยของกองทนุรวมเปิด ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไว ้
(6)  การแกไ้ขเพิม่เตมิทีไ่มม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไมท่ าใหผ้ลตอบแทนความเสีย่งของ
กองทนุเปลีย่นแปลงไปอยา่งมนัียส าคัญ หรอืเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
19.4 บรษัิทจัดการอาจจะด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุโดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อื
หน่วยลงทนุแลว้ โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
  
 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตลอดจนผลบงัคับของมตดิังกลา่ว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การขอมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แหง่พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ขอ้ก ำหนดอืน่ ๆ :  

20.1) บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการแกไ้ข เปลีย่นแปลง เพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุหรอืวธิกีารจัดการตามที่
เห็นสมควรในกรณีทีส่ว่นราชการตา่งๆ เชน่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย ์
ธนาคารแหง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจตามกฎหมายไดม้กีารปรับเปลีย่น แกไ้ขเพิม่/ลด ประกาศ
ก าหนด เห็นชอบ สัง่การ ผอ่นผันในเรือ่งตา่งๆ ทีเ่กีย่วเนื่องกบัวงเงนิรับอนุญาต และ/หรอืวงเงนิรับอนุญาตคงเหลอื 
และ/หรอืหลักเกณฑ ์เงือ่นไข วธิกีารจัดตัง้จัดการ และ/หรอืวธิกีารบรหิารจัดการและการท าประกนัภัยความรับผดิของ
บรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะเปลีย่นใหบ้รษัิทจัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทนุรวมแทน ดว้ยวธิขีอรับความเห็นชอบจาก
ส านักงาน หรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจ านวน
กองทนุไมว่า่จะเป็นเรือ่งของกฎหมาย ประกาศ ขอ้ก าหนด ระเบยีบปฏบิตั ิเงือ่นไข หรอืรายละเอยีดตา่ง ๆ ฯลฯ ทัง้นี้ 
โดยถอืวา่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายแลว้ อาทเิชน่ เรือ่งทีเ่กีย่วกบัการเพิม่/ลด และ/หรอื การ
ยกเลกิวงเงนิรับอนุญาต การแตง่ตัง้ผูจั้ดการกองทนุรว่ม การค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิราคาขาย ราคารับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ การเพิม่หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุ และการช าระเงนิใหผู้ข้ายคนืหน่วยลงทนุ การก าหนดเหตเุพิม่เตมิกรณีไม่
ขายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ หรอืการหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วย
ลงทนุ เป็นตน้ ทัง้นี้ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิดังกลา่ว จะตอ้งเป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 



 
 

ประกาศก าหนด ผอ่นผัน สัง่การ ใหส้ามารถกระท าได ้ 
 
20.2) การถอืหน่วยลงทนุเกนิหนึง่ในสาม  
ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมนั่บ
คะแนนเสยีงสว่นทีเ่กนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม และในกรณีที่
กองทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุหากเป็นการขอมตริายชนดิหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการจะไมนั่บคะแนนเสยีงสว่นที่
เกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุชนดินัน้ เวน้แตช่นดิหน่วยลงทนุนัน้มบีคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดียวกนัใด
เพยีงรายเดยีวหรอืกลุม่เดยีวเป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดินัน้ บรษัิทจัดการจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว
เต็มจ านวนทีถ่อือยู ่ 
 
20.3) ขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุ  
บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทนุไดไ้มเ่กนิหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ดว้ยเรือ่งหลักเกณฑ์
เกีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
 
20.4) บรษัิทจัดการอาจรับผลประโยชนต์อบแทนเพือ่กองทนุจากบคุคลทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร อนัเนื่องมาจากการใชบ้รกิาร
ของบคุคลดังกลา่วในการจัดการกองทนุได ้แตต่อ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปนี้  
(1) ผลประโยชนต์อบแทนทีรั่บไวนั้น้ตอ้งเป็นทรัพยส์นิทีม่มีลูคา่ในทางเศรษฐกจิและตอ้งเกีย่วกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทนุตามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และ  
(2) ตอ้งไมม่พีฤตกิรรมทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทจัดการใชบ้รกิารของบคุคลนัน้บอ่ยครัง้เกนิความจ าเป็นเพือ่ใหก้องทนุ
ไดรั้บประโยชนจ์ากบคุคลดังกลา่ว (churning)  
 
ในการจัดสรรผลประโยชนต์ามวรรคหนึง่ใหแ้กก่องทนุทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบรหิารจัดการของบรษัิทจัดการ บรษัิทตอ้งกระท า
ดว้ยความเป็นธรรมและค านงึถงึลักษณะและประเภทหลักทรัพยท์ีอ่าจมไีวไ้ดข้องกองทนุนัน้ดว้ย  
 
บรษัิทจัดการไมส่ามารถรับ soft commission เพือ่ประโยชนข์องบรษัิทได ้เนื่องจากเป็นขอ้หา้มทีโ่ดยกฎและโดย
วชิาชพีเป็นเรือ่งทีไ่มพ่งึกระท า เวน้แตเ่ป็นการรับผลประโยชนท์ีผู่ใ้หบ้รกิารจัดใหแ้กบ่รษัิทจัดการหรอืพนักงานของ
บรษัิทจัดการตามเทศกาลทีเ่ป็นประเพณีนยิมตามแนวทางปฏบิตัทิีบ่รษัิทจัดการประกาศไวภ้ายในบรษัิท ซึง่ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุอาจขอดแูนวทางนี้ไดท้ีบ่รษัิทจัดการ 
 
20.5) การกูย้มืหรอืการท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื  
บรษัิทจัดการอาจกูย้มืเงนิหรอืท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทนุได ้โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด ดังตอ่ไปนี้  
(1) กูย้มืเงนิหรอืท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืไดเ้ฉพาะเพือ่บรหิารสภาพคลอ่งของกองทนุ  
(2) เงนิทีไ่ดจ้ากการกูย้มืเงนิหรอืท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งน ามาช าระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเป็นคา่ขาย
คนืหน่วยลงทนุ  
(3) จ านวนเงนิกูย้มืเมือ่รวมธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื ตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุ เวน้แตใ่นกรณีจ าเป็นและสมควรเพือ่คุม้ครองประโยชนผ์ูถ้อืหน่วยลงทนุอนัเนื่องมาจากปัญหาความผันผวน 
(fluctuation) ของตลาดเงนิและตลาดทนุในวงกวา้ง ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจขอผอ่นผันอตัราดังกลา่วได ้
แตต่อ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 15 ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ  
(4) คูส่ญัญาในการกูย้มืเงนิเมือ่รวมธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตอ้งเป็นผูล้งทนุสถาบนั และไมเ่ป็นผูด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุนัน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีคู่ส่ญัญาเป็นกองทนุสว่นบคุคลหรอืกองทนุรวม กองทนุสว่นบคุคลหรอื
กองทนุรวมนัน้จะตอ้งไมอ่ยูภ่ายใตก้ารจัดการของบรษัิทจัดการนัน้เอง  
(5) จัดท ารายงานพรอ้มระบสุาเหตขุองการกูย้มืเงนิหรอืการท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื และสง่ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุ ภายใน 3 วนัท าการนับแตว่ันท าสญัญากูย้มืเงนิหรอืท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนื  
การกูย้มืเงนิดังกลา่วขา้งตน้ บรษัิทจัดการอาจท าค าขอวงเงนิสนิเชือ่ไวล้ว่งหนา้ (credit line) ก็ได ้แตก่ารกูย้มืเงนิแตล่ะ
ครัง้ตอ้งมรีะยะเวลาตามสญัญากูย้มืเงนิแตล่ะสญัญาไมเ่กนิ 90 วัน  
 
นอกจากนี้ การท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืในนามกองทนุดังกลา่วขา้งตน้ ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที่
ก าหนดโดยศนูยซ์ือ้ขายตราสารหนี้ไทย หรอืบรษัิทหลักทรัพยเ์พือ่ธรุกจิหลักทรัพย ์จ ากดั แลว้แตก่รณี หรอืใชส้ญัญา
มาตรฐานตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ และตอ้งมอีายสุญัญาไมเ่กนิ 90 วนั  
 
ทัง้นี้ ใหบ้รษัิทจัดการจัดท าและจัดสง่รายงานการกูย้มืเงนิหรอืการท าธรุกรรมการขายโดยมสีญัญาซือ้คนืตามหลักเกณฑ ์
และวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  



 
 

 
20.6) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษีตา่งประเทศในลักษณะเดยีวกนั  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act (ซึง่ตอ่ไปจะ
เรยีกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคับใชว้นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดังกลา่วก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิที่
ไมใ่ชส่ญัชาตอิเมรกินันอกประเทศสหรัฐอเมรกิา (Foreign Financial Institution หรอื FFI) รายงานขอ้มลูเกีย่วกบับญัชี

ของบคุคลทีอ่ยูใ่นบงัคับตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึบคุคลธรรมดา/นติบิคุคล สญัชาตอิเมรกินั ผู ้
ซ ึง่มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในสหรัฐอเมรกิา และผูซ้ ึง่มถีิน่ทีอ่ยูท่างภาษีในสหรัฐอเมรกิา) ซึง่เปิดหรอืมไีวก้บั FFI นัน้ นอกจากนี้
ยังปรากฎดว้ยวา่ในปัจจบุนัมรัีฐบาลในหลายประเทศก าลังด าเนนิการออกกฎหมายทีม่ขีอ้ก าหนดและหลักเกณฑใ์น
ลักษณะทีค่ลา้ยคลงึกบั FATCA (ซึง่ตอ่ไปจะรวมเรยีก FATCA และกฎหมายดังกลา่ววา่ “กฎหมายตา่งประเทศที่
เกีย่วขอ้ง”)  
 
กองทนุรวมและบรษัิทจัดการถอืวา่เป็น FFI ตามบทนยิามของ FATCA ซึง่ถกูก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพันตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิาโดยมหีนา้ทีต่อ้งรายงานขอ้มลูและธรุกรรมทางการเงนิของบคุคลสญัชาตอิเมรกินั
และบคุคลทีม่ลีักษณะตามหลกัเกณฑท์ี ่FATCA ก าหนด หนา้ทีใ่นการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพือ่หาความสมัพันธข์อง
ลกูคา้กบัประเทศสหรัฐอเมรกิา และรวมถงึหนา้ทีใ่นการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจัดท าเอกสารยนืยนัตนตาม
หลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  
 
ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทนุรวมใดไมเ่ขา้ผกูพันตนเพือ่ปฏบิตัติามหลักเกณฑข์อง FATCA (กลา่วคอื มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรอื NPFFI) กองทนุรวมนัน้จะไดรั้บผลกระทบทีส่ าคัญ
ในสองกรณี คอื  
(1) ตอ้งถกูหักเงนิในอตัรา 30 % ของเงนิทีก่องทนุรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชนห์รอืเงนิจากการขายทรัพยส์นิ
ทางการเงนิในประเทศสหรัฐอเมรกิา (เงนิลงทนุทางตรง) ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป 
และเงนิลงทนุทางออ้มในทรัพยส์นิทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิา (Pass-thru) ซึง่อาจรวมถงึเงนิฝากและเงนิ
ลงทนุกบัสถาบนัการเงนิอืน่ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่จะเริม่ตน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA 
ก าหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรัฐอเมรกิาและ FFI ทีเ่ขา้รว่มผกูพันตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซึง่รวมถงึ
ธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ) มหีนา้ที่
ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยดังกลา่วกอ่นช าระใหก้บักองทนุรวมทีเ่ป็น NPFFI  
 
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศรวมทัง้ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และ
ผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ทีเ่ขา้รว่มผกูพันตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรอืระงับการท า
ธรุกรรมทางการเงนิหรอืยตุคิวามสมัพันธท์างธรุกจิกบักองทนุรวมหรอืบรษัิทจัดการ ซึง่อาจท าใหก้องทนุรวมไมส่ามารถ
ด าเนนิการลงทนุตอ่ไปได ้และ/หรอืด าเนนิการลงทนุไดอ้ยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ รวมถงึอาจท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไม่
สามารถท ารายการผา่นทางผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดอ้กีตอ่ไป  
 
เพือ่มใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมไดรั้บผลกระทบในการด าเนนิงานรวมทัง้เพือ่เป็นการรักษาประโยชนข์องผูถ้อื
หน่วยลงทนุโดยรวม บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (โดยบรษัิทจัดการ) จงึเขา้ผกูพันตนเพือ่ปฏบิตัติามหลักเกณฑแ์ละ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง และเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการและกองทนุรวมสามารถปฏบิตัติามภาระผกูพัน
ภายใตข้อ้ก าหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งได ้บรษัิทจัดการและกองทนุรวม (ซึง่รวมทัง้ผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัการปฎบิตังิานของกองทนุ เชน่ ผูด้แูลผลประโยชน ์ผูรั้บฝากทรัพยส์นิ และผูส้นับสนุนการขายและรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ) จงึขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการดังนี้  
(1) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา(หรอืเป็นบคุคลตามทีก่ฎหมาย
ตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบรษัิทจัดการและกองทนุและตัวแทนในการน าสง่ขอ้มลู (เชน่ ชือ่ ทีอ่ยู ่
เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษีของสหรัฐอเมรกิา จ านวนและมลูคา่หน่วยลงทนุคงเหลอื จ านวนเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุหรอื
เงนิปันผลทีไ่ดรั้บ เป็นตน้) ทีม่อียูใ่นบญัชทัีง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุนัน้กบับรษัิทจัดการ ใหก้บัหน่วยงานของรัฐทัง้ใน
และตา่งประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
(2) รอ้งขอใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุน าสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรอืค ายนิยอม เพิม่เตมิ เพือ่ยนืยันหรอืพสิจูนท์ราบความ
เกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมรกิา เชน่ หนังสอืแสดงการเสยีสทิธใินสญัชาตอิเมรกินัหรอืการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที่
ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืการแจง้ปรับปรงุขอ้มลูเมือ่ขอ้มลูทีเ่คยให ้
ไวม้กีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ รวมถงึน าสง่หลักฐานเพือ่ยนืยันการเขา้รว่มใน FATCA หรอืกฎหมายตา่งประเทศที่
เกีย่วขอ้ง (ในกรณีทีเ่ป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทัง้นี ้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดังกลา่ว  
(3) ด าเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง  
 
เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบทีจ่ะเกดิตอ่กองทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวม รวมทัง้เพือ่ใหก้องทนุหรอืผูถ้อื



 
 

หน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชนเ์พิม่ขึน้หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุปฏเิสธการด าเนนิการหรอืไมแ่สดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการด าเนนิการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรอืหลายอยา่งดังตอ่ไปนี้ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม โดยถอืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วรับทราบการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการแจง้นีแ้ลว้ และ/หรอืได ้
ด าเนนิการตามขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบไุวใ้นค าขอเปิดบญัช ี 
(1) ไมรั่บค าสัง่ซือ้/ สบัเปลีย่น/ โอน หน่วยลงทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(2) ระงับหรอืหยดุใหบ้รกิาร และด าเนนิการคนืเงนิลงทนุตามมลูคา่หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่ว  
(3) ด าเนนิการหักเงนิ ณ ทีจ่า่ยจากรายไดเ้งนิลงทนุ เงนิปันผลและ/หรอืเงนิทีช่ าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุของผูถ้อื
หน่วยลงทนุรายนัน้ได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี ้ตอ้งไมข่ดั
กบักฎหมายของประเทศไทย  
(4) ด าเนนิการอืน่ใดอนัเป็นการป้องกนัหรอืลดผลกระทบ หรอืท าใหก้องทนุหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมไดรั้บประโยชน์
เพิม่ขึน้ หากมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้  
 
การด าเนนิการดังกลา่วถอืเป็นความจ าเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชนข์องกองทนุโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพือ่
หลกีเลีย่งมใิหบ้รษัิทจัดการและกองทนุมกีารด าเนนิการทีไ่มส่อดคลอ้งขอ้บงัคับของ FATCA และกฎหมายตา่งประเทศ
ทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะท าใหก้องทนุอาจตอ้งถกูหัก ณ ทีจ่า่ย หรอืถกูปิดบญัชธีนาคารตามทีก่ลา่วแลว้ขา้งตน้ ซึง่ในทางปฏบิตัิ
บรษัิทจัดการจะเลอืกด าเนนิการเฉพาะผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่ขา้ขา่ยเป็นพลเมอืงของประเทศสหรัฐอเมรกิา (หรอืเป็นบคุคล
ตามทีก่ฎหมายตา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด) เทา่นัน้  
 
ทัง้นี้ ในกรณีทีก่ฎหมายไทยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ก าหนดเพือ่รองรับการด าเนนิการตามทีบ่รษัิทจัดการไดส้งวนสทิธไิว ้
ขา้งตน้ บรษัิทจัดการ (รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) จะด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าสง่
ขอ้มลูของผูถ้อืหน่วยลงทนุไปยังหน่วยงาน หรอืด าเนนิการอืน่ใดทีร่าชการก าหนด โดยไมจ่ าเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุ  

20.7) การระบภุมูลิ าเนาในประเทศไทยเพือ่การวางทรัพยส์ าหรับผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีไ่มม่ภีมูลิ าเนาในประเทศไทย 
(ถา้ม)ี  
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ไมม่ภีมูลิ าเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะ
อา้งองิทีอ่ยูข่องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเป็นภมูลิ าเนาเพือ่การวางทรัพยใ์นกรณีทีต่อ้งมกีารวางทรัพย ์

  
 
21. กำรด ำเนนิกำรกรณีบรษิทัจดักำรไมส่ำมำรถด ำรงเงนิกองทนุไดต้ำมทีป่ระกำศก ำหนด :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุไดต้ามทีป่ระกาศก าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเปลีย่นใหบ้รษัิท
จัดการรายอืน่เขา้จัดการกองทนุรวมแทนดว้ยวธิกีารขอรับความเห็นชอบจากส านักงานหรอื ขอมตโิดยเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของกองทนุรวมภายใน 15 วันนับแตว่ันทีรู่ห้รอืควรรูว้า่ไมส่ามารถด ารงเงนิกองทนุได ้ทัง้นี ้หากมเีหตจุ าเป็นและ
สมควร บรษัิทจัดการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลอืกบรษัิทจัดการกองทนุรวม
รายใหมจ่ะค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยเกดิขึน้จากการเปลีย่นบรษัิท
จัดการ บรษัิทจัดการรายเดมิจะเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการไมส่ามารถด าเนนิการไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุรวมตอ่ไป  
 
22. มำตรกำรเยยีวยำกรณีบรษิทัจดักำรปฏบิตัไิมเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรอนมุตัใิหจ้ดัต ัง้กองทนุ
รวมเป็นกำรท ัว่ไป :  

ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการจัดตัง้กองทนุรวมแบบเป็นการทั่วไป (auto 
approve) และการฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏบิตัติามนัน้กอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ล้งทนุ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเยยีวยา
ความเสยีหายใหแ้ก ่ผูล้งทนุโดยไมช่กัชา้ ทัง้นี ้ในกรณีทีไ่มส่ามารถตกลงกนัได ้บรษัิทจัดการยนิยอมใหน้ าขอ้พพิาท
เขา้สูก่ารพจิารณาตามกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 
 
 
  
 



 
 

23. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทนุรวม :  

 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบิตัติามโครงการจัดการกองทนุรวม ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิท
จัดการกองทนุรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ทีอ่อกโดย
อาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี้ ในกรณีทีข่อ้ก าหนดในโครงการขัดหรอืแยง้กบัหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ 
กฎ หรอืค าสัง่ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่นัน้ ให ้
ถอืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวมตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม โดย
ผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจลงนามในขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม ทัง้นี้ การลงนาม
ในขอ้ผกูพันของผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถ้อืวา่ผกูพันผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามโครงการจัดการ
กองทนุรวมนี้ ไมว่า่ในทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดงักลา่วยอมรับทีจ่ะผกูพันตามขอ้ก าหนดในโครงการจัดการ
กองทนุรวมและขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการกองทนุรวม 
 
โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่า่นการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิท
จัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม  

 



 

สว่นที ่2 ขอ้ผกูพัน 
 
1. บรษิทัจดัการ :  
 
ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่(ภาษาไทย) : เลขที ่1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ชัน้ 32  
ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430  
ทีอ่ยู ่(ภาษาองักฤษ) : 1 Empire Tower, 32nd Fl., South Sathorn Rd.,  
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
Tel : +66-2686-6100 Fax : +66-2670-0430   
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

บรษัิทจัดการมสีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในโครงการดังตอ่ไปนี้   
(1) ยืน่ค าขอจดทะเบยีนกองทรัพยส์นิ ซึง่เป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทนุของโครงการเป็นกองทนุรวมตอ่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับแตว่ันปิดการเสนอขายหน่วยลงทนุตอ่ประชาชนครัง้
แรก และด าเนนิการเพิม่จ านวนเงนิทนุจดทะเบยีนของกองทนุตามวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศก าหนด   
 
(2) จัดการกองทนุใหเ้ป็นไปตามโครงการทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนขอ้
ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทัง้ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยเครง่ครัด   
 
(3) แยกทรัพยส์นิของกองทนุไวต้า่งหากจากทรัพยส์นิของบรษัิทจัดการ รวมทัง้จัดใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนท์ี่
ไดจ้ากการน าทรัพยส์นิของกองทนุไปลงทนุ และน าทรัพยส์นิและผลประโยชนดั์งกลา่วของกองทนุฝากไวก้บั
ผูด้แูลผลประโยชน ์  
 
(4) เขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในกจิการทีก่องทนุถอืหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอยูเ่ทา่ทีจ่ าเป็น 
ทัง้นี้ เพือ่รักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี   
 
(5) ด าเนนิการทวงถาม ฟ้องรอ้งและด าเนนิคด ีหรอืด าเนนิการอืน่ใดแทนกองทนุกบัผูอ้อกหลักทรัพยท์ี่
กองทนุลงทนุหรอืมไีว ้เพือ่ใหไ้ดรั้บการช าระหนี้หรอืไดม้าซึง่สทิธใินหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีก่องทนุพงึจะ
ไดจ้ากการลงทนุหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยดั์งกลา่ว  
  
(6) รับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุและขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ตามจ านวนทัง้หมดทีม่คี าสัง่
ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ยกเวน้กรณีการสงวนสทิธใินการจัดสรร
หน่วยลงทนุ การหยดุรับค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุเป็นการชัว่คราว หรอืการปฏเิสธการสัง่ซือ้หน่วยลงทนุตาม
เงือ่นไขทีร่ะบใุนสว่นขอ้มลูโครงการ ขอ้ 6 "การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครัง้แรก" และกรณีการไม่
ขายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้หรอืหยดุรับค า
สัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนสว่นขอ้มลูโครงการ ขอ้ 11 “การไมข่ายไมรั่บซือ้คนื
ไมส่บัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามสัง่”   
 
(7) ด าเนนิการเพิม่จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้หรอืยกเลกิจ านวนหน่วยลงทนุทีรั่บซือ้คนืในวันท าการ
ถัดจากวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ   
 
(8) เลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ
ของกองทนุตามเงือ่นไขทีร่ะบใุนสว่นขอ้มลูโครงการ ขอ้ 10 “การเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วย
ลงทนุคนืแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ” 
 
(9) สัง่จา่ยคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามอตัราทีร่ะบใุนสว่นขอ้มลูโครงการขอ้ 15 “คา่ธรรมเนียมและ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุ”   



 

 
(10) ไดรั้บคา่ตอบแทนในการจัดการกองทนุ ตามอตัราทีร่ะบใุนสว่นขอ้มลูโครงการ ขอ้ 15 “คา่ธรรมเนยีม
และคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุ” 
 
(11) เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืวธิกีารจัดการตามสว่นขอ้มลูโครงการขอ้ 19 “การขอมติ
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ” 
 
(12) ชีแ้จงและด าเนนิการใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
หรอืผูท้ีส่นใจจะลงทนุทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมเีหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบตอ่สทิธิ
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุหรอืตอ่การเปลีย่นแปลงในราคาของหน่วย
ลงทนุของกองทนุอยา่งมนัียส าคัญ   
 
(13) ยกเลกิกองทนุตามทีก่ าหนดในสว่นขอ้ผกูพันขอ้ 22 “การเลกิกองทนุรวม” 
 
(14) ค านวณและประกาศมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
 
(15) จัดท างบการเงนิของกองทนุใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการบญัชสี าหรับกจิการทีม่ธีรุกจิเฉพาะดา้นการ
ลงทนุ และตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
 
(16) จัดท ารายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของรอบปีบญัช ีและรายงานทกุรอบปีบญัชขีองกองทนุ 
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และสง่รายงานดังกลา่วแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามวธิกีารทีก่ฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
 
(17) จัดท ารายงานการซือ้ขายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่เพือ่กองทนุเป็นรายวัน และสง่ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนท์กุวันท าการนัน้   
 
(18) จัดท ารายงานฐานะการลงทนุเพือ่กองทนุเป็นรายวัน และสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์กุสิน้วนัท าการนัน้  
  
(19) จัดท ารายงานโดยระบชุือ่ จ านวน อตัราสว่นการลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยท์ีม่มีลูคา่เกนิอตัราสว่นที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่มไิดเ้กดิจากการลงทนุหรอืไดห้ลักทรัพยม์าเพิม่เตมิ พรอ้มทัง้
วันทีห่ลักทรัพยม์มีลูคา่เกนิอตัราทีก่ าหนดพรอ้มสาเหต ุและสง่ใหผู้ด้แูลผลประโยชนท์ราบภายใน 3 วนัท า
การนับตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีห่ลักทรัพยแ์ละ/หรอืทรัพยส์นินัน้มมีลูคา่เกนิอตัราทีก่ าหนด   
 
(20) แจง้การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้มลูทีไ่ดจ้ดทะเบยีนแลว้ กรณีอืน่นอกจากการจดทะเบยีนเพิม่จ านวนเงนิทนุ 
และการแกไ้ขเพิม่เตมิจ านวนและมลูคา่หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุ ใหส้ านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วนัท าการนับแตว่นัทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมินัน้   
 
(21) จัดท าหนังสอืชีช้วนใหมท่กุรอบปีบญัช ีเพือ่แสดงขอ้มลูเกีย่วกบักองทนุ ณ วันสิน้ปีบญัช ีและจัดสง่ให ้
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวนัสิน้ปีบญัช ีรวมทัง้จัดสง่และด าเนนิการ
ใหผู้ส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจัดสง่หนังสอืชีช้วนสว่นสรปุขอ้มลูส าคัญพรอ้มกบัใบค าสัง่ซือ้
หน่วยลงทนุแกผู่ส้นใจลงทนุ และจัดใหม้หีนังสอืชีช้วนสว่นขอ้มลูโครงการไวท้ีท่ าการทกุแหง่ของบรษัิท
จัดการและสถานทีต่ดิตอ่ทกุแหง่ของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีใ่ชใ้นการซือ้ขายหน่วย
ลงทนุ เพือ่ประโยชนใ์นการแจกจา่ยแกผู่ส้นใจลงทนุไดต้ลอดเวลาทีเ่สนอขายหน่วยลงทนุ ยกเวน้กองทุนรวม
เปิดทีม่กีารขายหน่วยลงทนุเพยีงครัง้เดยีวและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามค าสัง่ลว่งหนา้ซึง่ระบเุวลาไวแ้น่นอน 
(auto redemption) ไมต่อ้งจัดท าหนังสอืชีช้วนใหมท่กุรอบปีบญัช ี  
 
(22) จัดใหม้ผีูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ ซึง่มคีณุสมบตัติามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรือ่ง 
คณุสมบตัขิองผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุรวม รวมถงึการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนข์องกองทนุ และ
แตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนอ์ืน่แทนตามเงือ่นไขในการเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนท์ีก่ าหนดในสว่นขอ้ผกูพัน 
ขอ้ 2 “เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน”์ ทัง้นี้โดยไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กอ่น   
 
(23) แตง่ตัง้นายทะเบยีนหน่วยลงทนุและจัดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที่
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   



 

(24) จัดใหม้ผีูส้อบบญัชซี ึง่มคีณุสมบตัแิละไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้ม โดยถอืตามขอ้ก าหนดแหง่ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชขีองบรษัิทหลักทรัพยแ์ละบรษัิท
เงนิทนุหลักทรัพย ์  
 
(25) แตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชขีองกองทนุเมือ่ยตุหิรอืเลกิกองทนุ ทัง้นี้โดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.   
 
(26) แตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุภายใตห้ลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
 
(27) ปฏบิตักิารอืน่ๆ เพือ่ใหถ้งึซึง่วัตถปุระสงคข์องโครงการ และรักษาไวซ้ ึง่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ   
 
(28) ปฏบิตัติามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบอืน่ตามทีพ่ระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ัง้ในปัจจบุนัและทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิทีก่ าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องบรษัิท
จัดการ   
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีป่ฏบิตัติามขอ้ผกูพัน โครงการจัดการกองทนุรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว ทัง้นี้ ใน
กรณีทีข่อ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมขัดหรอืแยง้กบัหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ 
กฎ หรอืค าสัง่ดังกลา่ว หากบรษัิทจัดการกองทนุไดด้ าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรอืค าสัง่
นัน้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุไดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพันหรอืโครงการจัดการกองทนุรวมแลว้  
 
เงอืนไขการเปลีย่นบรษัิทจัดการ :  

 
ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นบรษัิทจัดการกองทนุรวม ไมว่า่โดยค าสัง่ของส านักงาน หรอืโดยเหตอุืน่ใดตาม
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งด าเนนิการตามที่
จ าเป็นเพือ่ใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหมเ่ขา้ท าหนา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่รวมถงึการสง่มอบเอกสารหลักฐาน
ตา่ง ๆ ใหแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมรายใหม ่ 
 
2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชือ่ : ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่9 ถนนรัชดาภเิษก เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

ผูด้แูลผลประโยชนม์สีทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบในโครงการดังตอ่ไปนี ้  
(1) ไดรั้บคา่ตอบแทนจากการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชนต์ามอตัราทีก่ าหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชน ์  
(2) ดแูล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพยส์นิของกองทนุ รับเงนิตา่งๆ ทีก่องทนุจะพงึไดรั้บจากการจัดตัง้และ
ด าเนนิงานของกองทนุ เชน่ เงนิซือ้หน่วยลงทนุ และดอกเบีย้จากหลักทรัพย ์เงนิไดจ้ากการจ าหน่ายหรอื
เวนคนืหลักทรัพยแ์ละเงนิอืน่ใดของกองทนุและน าเขา้ไวใ้นบญัชเีงนิฝากของกองทนุและหรอืบญัชทีรัพยส์นิ
ของกองทนุตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการ   
(3) จัดใหม้กีารรับมอบ เปลีย่นแปลง จ าหน่าย สัง่ซือ้ตามสทิธ ิสง่มอบและโอนหลักทรัพยต์า่งๆ ซึง่เป็น
ทรัพยส์นิของกองทนุตลอดจนรับช าระหรอืช าระราคาคา่หลักทรัพยดั์งกลา่ว ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของ
บรษัิทจัดการเมือ่ตรวจสอบหลักฐานถกูตอ้งและครบถว้นแลว้   
(4) จา่ยเงนิจากบญัชเีงนิฝากเพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของกองทนุตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการ   
(5) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบแกบ่รษัิทจัดการในการก าหนดวธิคี านวณมลูคา่ทรัพยส์นิของกองทนุตามราคา
ทีเ่ป็นธรรมในกรณีทีว่ธิกีารค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิตามปกตทิ าใหม้ลูคา่ทรัพยส์นิไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณ์
ในขณะค านวณมลูคา่ หรอืกรณีทีเ่ป็นทรัพยส์นิอืน่นอกจากทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
(6) จา่ยเงนิตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชใีหน้ายทะเบยีนหลักทรัพยเ์พือ่คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ   



 

(7) ท าหนา้ทีใ่นชว่งระยะเวลาการช าระบญัชดัีงตอ่ไปนี ้  
(ก) ดแูล รับฝากทรัพยส์นิของกองทนุจนกวา่การช าระบญัชจีะเสร็จสิน้   
(ข) ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัช ีปฏบิตัติามมาตรา 130 แหง่พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในกรณีทีผู่ช้ าระบญัชกีระท าการหรอืงดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 แหง่
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 จนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุ ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุรายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบโดยไมช่กัชา้   
ทัง้นี้ หนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน ์ตามขอ้ (ก) และ (ข) จะสิน้สดุลงเมือ่ผูช้ าระบญัชไีดด้ าเนนิการจด
ทะเบยีนเลกิกองทนุกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   
(8) รับรองความถกูตอ้งในการค านวณ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และ
ราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการไดค้ านวณไว ้เมือ่เห็นวา่ค านวณถกูตอ้งแลว้   
(9) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบถงึรายละเอยีดของสทิธใินการเขา้ประชมุผูถ้อืหลักทรัพย ์ดแูล ทวง
ถาม ตดิตามทรัพยส์นิหรอืรักษาสทิธใินทรัพยส์นิของกองทนุ การรับเงนิปันผล การรับดอกเบีย้ และ/หรอื
หน่วยลงทนุและสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดทีก่องทนุพงึจะไดรั้บ รวมทัง้ด าเนนิการรับหรอืจา่ยเงนิตามสทิธนัิน้ๆ 
รวมทัง้แจง้ใหบ้รษัิทจัดการทราบในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นทีต่อ้งป้องกนัการเสยีสทิธทิีม่อียูห่รอืเกีย่วขอ้งกบั
หลักทรัพยนั์น้ๆ การเปลีย่นแปลงมลูคา่หลักทรัพย ์และการเปลีย่นแปลงอืน่ใดทีม่ผีลตอ่การถอืครอง
หลักทรัพยข์องกองทนุ โดยทันททีีผู่ด้แูลผลประโยชนไ์ดรั้บขา่วเป็นลายลักษณ์อกัษร   
(10) จัดท ารายงานและบญัช ีดังตอ่ไปนี้ และสง่แกบ่รษัิทจัดการ   
(ก) รายงานเป็นลายลักษณ์อกัษรถงึผลในการด าเนนิการตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการเกีย่วกบัการรับและ
จ าหน่ายหลักทรัพย ์ดอกเบีย้ และอืน่ๆ   
(ข) จัดท าบญัชแีละรับรองความถกูตอ้งของทรัพยส์นิของกองทนุทีรั่บฝากไว ้  
(ค) จัดท าบญัชแีสดงการรับจา่ยทรัพยส์นิของกองทนุ   
(ง) จัดท ารายงานเกีย่วกบัเงนิสด และรายละเอยีดการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิ มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่
หน่วยลงทนุ ราคาขายหน่วยลงทนุ และราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุ   
(11) ดแูลใหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัติามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุและ
ขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการ ตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 
2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ทัง้ในปัจจบุนัและทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยเครง่ครัด หากบรษัิทจัดการมไิดป้ฏบิตัิ
ตามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบดังกลา่วใหแ้จง้บรษัิทจัดการโดยทนัท ีในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท าการหรอื
งดเวน้กระท าการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุหรอืไมป่ฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ใหผู้ด้แูลผลประโยชนจั์ดท ารายงานเกีย่วกบั
เรือ่งดังกลา่วโดยละเอยีด และสง่ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแตว่ันทีผู่ด้แูล
ผลประโยชนร์ูถ้งึเหตกุารณ์ดังกลา่ว   
(12) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะปฏบิตัติามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีพ่ระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนดไวโ้ดยเครง่ครัด   
(13) แจง้และรายงานใหบ้รษัิทจัดการทราบเป็นหนังสอืถงึสถานะของหลักทรัพยท์ีจ่ะตอ้งปิดโอน หรอืก าลัง
อยูใ่นระหวา่งท าการปิดโอนในชือ่ของกองทนุ เพือ่ประโยชนใ์นการเขา้ประชมุผูถ้อืหลักทรัพย ์การรับดอกเบีย้
และอืน่ๆ   
(14) ด าเนนิการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหบ้รษัิทจัดการปฏบิตัติามหนา้ทีข่องตนหรอืฟ้องรอ้งเรยีกคา่สนิไหม
ทดแทนความเสยีหายจากบรษัิทจัดการ ทัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวง หรอืเมือ่ไดรั้บค าสัง่
จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คา่ใชจ้า่ยในการฟ้องรอ้งบงัคับคดเีพือ่
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุในกองทนุใหเ้รยีกรอ้งจากทรัพยส์นิของกองทนุ   
(15) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบบรษัิทจัดการในกรณีการเลือ่นก าหนดการช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุคนื
แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดม้คี าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุ กรณีไมข่ายหรอืไมรั่บซือ้คนืหน่วยลงทนุตาม
ค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บไวแ้ลว้ หรอืหยดุรับค าสัง่ซือ้หรอืค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ กรณี
การช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่แทนเงนิ และกรณีราคาขายหรอืราคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง   
(16) พจิารณาใหค้วามเห็นชอบบรษัิทจัดการในการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่แทนการช าระหนี้ตามตราสาร
แหง่หนีต้ามวธิทีีค่ณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยป์ระกาศก าหนด   
(17) แสดงความเห็นของผูด้แูลผลประโยชน ์เกีย่วกบัการจัดการกองทนุในรายงานทกุรอบระยะเวลา 6 เดอืน
แรกของรอบปีบญัช ีและรายงานทกุรอบปีบญัชขีองกองทนุ เพือ่แจง้แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุและส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 เดอืนนับตัง้แตว่ันสิน้รอบระยะเวลา 6 เดอืนแรกของรอบปีบญัช ีและ
ภายใน 3 เดอืนนับตัง้แตว่ันสิน้ปีบญัชขีองกองทนุ   
(18) รับรองความถกูตอ้งในการค านวณจ านวนหน่วยลงทนุทีเ่พิม่ขึน้จากการออกหน่วยลงทนุแกผู่ส้ัง่ซือ้หน่วย



 

ลงทนุตามจ านวนเงนิทีบ่รษัิทจัดการโอนเขา้บญัชขีองกองทนุ และจ านวนหน่วยลงทนุทีย่กเลกิจากการขาย
คนืของ ผูถ้อืหน่วยลงทนุในแตล่ะวันท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ ตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการ   
(19) ช าระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นยอดรวมใหแ้กบ่รษัิทจัดการเพือ่ช าระใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทนุตาม
ค าสัง่ของบรษัิทจัดการ และ/หรอื ช าระผลประโยชนห์รอืทรัพยส์นิอืน่ๆ ของกองทนุตามค าสัง่ของบรษัิท
จัดการ   
(20) รับเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุของผูล้งทนุจากบรษัิทจัดการเพือ่เขา้บญัชขีองกองทนุ   
(21) ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนม์ไิดเ้ป็นสมาชกิศนูยรั์บฝากหลักทรัพยใ์นตา่งประเทศทีบ่รษัิทจัดการ
ประสงคจ์ะลงทนุในหรอืมไีวซ้ ึง่หลักทรัพยนั์น้ใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ตง่ตัง้ผูรั้บฝากทรัพยส์นิอืน่ซ ึง่มี
คณุสมบตัติามหลักเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนดเป็นตัวแทนในการท าหนา้ทีรั่บ
ฝากหลักทรัพยเ์พือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวม   
(22) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดให ้
เป็นหนา้ทีข่องผูด้แูลผลประโยชน ์  
(23) ผูด้แูลผลประโยชนจ์ะรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายโดยตรง ซึง่พสิจูนไ์ดช้ดัเจนวา่เกดิขึน้จากความ
ประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงหรอืการไมก่ระท าตามหนา้ที ่โดยเจตนาทจุรติของผูด้แูลผลประโยชน ์พนักงาน 
ลกูจา้ง บรวิาร หรอืบคุคลอืน่ใดทีท่ างานใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชน์    
 
ผูด้แูลผลประโยชนม์อี านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์
ของกองทนุรวมและตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ซึง่รวมถงึหนา้ทีด่แูล
รักษาประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ และเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์ผูด้แูลผลประโยชนร์าย
เดมิมหีนา้ทีด่ าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิตัหินา้ทีต่อ่ไปได ้ซึง่การ
ด าเนนิการดังกลา่วรวมถงึการลงลายมอืชือ่ในหนังสอืเพือ่รับรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิง่ทีส่ง่มอบให ้
ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน ์
 
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนก์ระท าการ งดเวน้กระท าการ หรอืละเลยไมป่ฏบิตัหินา้ที ่ในการดแูลรักษา
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจใชส้ทิธติามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคับคดกีบัผูด้แูลผลประโยชน์
เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุทัง้ปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชนต์อ้งไมก่ระท าการอนัเป็นการขัดกบัผลประโยชนข์องกองทนุรวมและผูถ้อืหน่วยลงทนุ ไม่
วา่การกระท านัน้จะเป็นไปเพือ่ประโยชนข์องผูด้แูลผลประโยชนเ์องหรอืประโยชนข์องผูอ้ืน่ เวน้แตเ่ป็นการ
เรยีกคา่ตอบแทนในการท าหนา้ทีเ่ป็นผูด้แูลผลประโยชน ์หรอืเป็นการด าเนนิการในลักษณะทีเ่ป็นธรรมและได ้
เปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบกอ่นอยา่งเพยีงพอแลว้ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดท้ราบขอ้มลูดังกลา่ว
มไิดแ้สดงการคัดคา้น 
 
ในกรณีทีก่ารด าเนนิการใดตอ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากบรษัิทจัดการกองทนุรวมไมด่ าเนนิการขอ
มต ิใหผู้ด้แูลผลประโยชนม์อี านาจด าเนนิการตามทีจ่ าเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุได ้ 
 
เงือ่นไขการเปลีย่นผูด้แูลผลประโยชน ์:  

บรษัิทจัดการจะเปลีย่นตวัผูด้แูลผลประโยชนเ์มือ่เกดิกรณีใดกรณีหนึง่ หรอืทัง้หมดดังตอ่ไปนี้ ทัง้นี ้โดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น   
1. เมือ่บรษัิทจัดการ หรอืผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึง่มคีวามประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูล
ผลประโยชนโ์ดย บอกกลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรไมน่อ้ยกวา่ 90 วนั   
2. ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการ หรอืผูด้แูลผลประโยชนฝ่์ายใดฝ่ายหนึง่ไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบที่
ตกลงไว ้ผูด้แูลผลประโยชน ์หรอืบรษัิทจัดการอาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้โดยบอก
กลา่วใหอ้กีฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน   
3. ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขในโครงการ หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพยห์รอืประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืประกาศของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
หรอืกรณีอืน่ใดอนัมผีลใหบ้รษัิทจัดการและผูด้แูลผลประโยชนไ์มส่ามารถตกลงทีจ่ะแกไ้ขเปลีย่นแปลงให ้
สอดคลอ้งกบัประกาศค าสัง่ระเบยีบและขอ้บงัคับดังกลา่ว ทัง้นี้ เนื่องจากการเปลีย่นแปลงดังกลา่วมผีลเป็น
การเพิม่ภาระหนา้ทีแ่กผู่ด้แูลผลประโยชน ์และผูด้แูลผลประโยชนไ์มป่ระสงคจ์ะรับหนา้ทีด่ังกลา่วตอ่ไป 
ผูด้แูลผลประโยชนม์สีทิธบิอกเลกิสญัญาจัดตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้โดยบอกกลา่วใหบ้รษัิทจัดการทราบ
ลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 90 วัน   
4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุมมีตโิดยเสยีงขา้งมากซึง่คดิตามจ านวนหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกวา่กึง่หนึง่ของ
จ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุเรยีกรอ้งใหม้กีารเปลีย่นแปลงผูด้แูลผลประโยชน์   



 

5. ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนข์าดคณุสมบตัขิอ้หนึง่ขอ้ใดตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรือ่ง คณุสมบตัขิองผูด้แูล
ผลประโยชนข์องกองทนุรวม บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหผู้ด้แูลผลประโยชนจั์ดการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 
15 วัน นับตัง้แตว่นัถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการตรวจพบเอง หรอืปรากฏจากการตรวจสอบของส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และบรษัิทจัดการจะแจง้การแกไ้ขดังกลา่วใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
ภายใน 3 วนัท าการนับตัง้แตว่ันถัดจากวนัทีแ่กไ้ขเสร็จสิน้   
 
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนม์ไิดท้ าการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ าหนดดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการขออนุญาตเปลีย่นตัวผูด้แูลผลประโยชนต์อ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน 
นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัทีค่รบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข และเมือ่ไดรั้บอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
แลว้ บรษัิทจัดการจะแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนร์ายใหมแ่ทนโดยพลัน ทัง้นี ้เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. จะสัง่การเป็นอยา่งอืน่   
 
ในกรณีทีผู่ด้แูลผลประโยชนน์ าขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการจัดการกองทนุ หรอืขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งไปเปิดเผย 
หรอืใชใ้นทางทีก่อ่หรอือาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายตอ่กองทนุ หรอืกอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กผู่ด้แูล
ผลประโยชนเ์อง บรษัิทจัดการสามารถบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้โดยบอกกลา่วใหผู้ด้แูล
ผลประโยชนท์ราบลว่งหนา้เป็นลายลักษณ์อกัษรไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน   
 
อนึง่ ถา้การเป็นผูด้แูลผลประโยชนส์ิน้สดุลง ใหผู้ด้แูลผลประโยชนจั์ดการโอนหรอืสง่มอบทรัพยส์นิและ
เอกสารหลักฐานทัง้หมดของกองทนุใหแ้กผู่ด้แูลผลประโยชนร์ายใหม ่หรอืตามค าสัง่ของบรษัิทจัดการ หรอื
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดถงึการด าเนนิงานอืน่ใดทีจ่ าเป็น เพือ่ใหก้ารโอนหรอืสง่มอบ
ทรัพยส์นิหรอืเอกสารหลักฐานทัง้หมดเป็นไปโดยเรยีบรอ้ยโดยฉับพลัน เพือ่สามารถท างานไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง   
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชนก์ระท าการอนัเป็นการขัดแยง้กบัประโยชนข์องกองทนุรวมหรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
ไมเ่ขา้ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีทีม่นัียส าคัญและไมส่ามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้รษัิทจัดการ
กองทนุรวมมอี านาจบอกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชนไ์ด ้ 
 
สถานทีเ่ก็บรักษาทรัพยส์นิกองทนุรวม :  

ชือ่ : ธนาคาร ไทยพาณชิย ์จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู ่: เลขที ่9 ถนนรัชดาภเิษก เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท ์: 0-2544-3935 โทรสาร : 0-2937-7783-4 
 
และ/หรอืหน่วยงานอืน่ทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรอืทีผู่ด้แูลผลประโยชนอ์ืน่ทีม่ี
คณุสมบตัเิป็นไปตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต ก าหนด    
 
3. ผูส้อบบญัช ี:  

ชือ่ : นาย อนุสรณ ์เกยีรตกิงัวาฬไกล  
ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์ 0-2294-8504, 0-2294-8557 โทรสาร 0-2294-2345  

ชือ่ : นาง ขวัญใจ เกยีรตกิงัวาฬไกล  
ทีอ่ยู ่: บรษัิท เอเอสว ีแอนด ์แอสโซซเิอทส ์จ ากดั 
เลขที ่47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  กรงุเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท ์ 0-2294-8504, 0-2294-8557 โทรสาร 0-2294-2345  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัช ีโดยบรษัิทจัดการ
จะแจังใหส้ านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ทราบ  
 
 
 



 

4. นายทะเบยีนหนว่ยลงทนุ :  

ชือ่ : บรษัิท หลักทรัพยจั์ดการกองทนุกรงุไทย จ ากดั (มหาชน)  
ทีอ่ยู ่: เลขที ่1 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ชัน้ 32 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 
10120 
โทรศัพท ์0-2686-6100 โทรสาร 0-2670-0430 
 
หรอืบคุคลอืน่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหบ้รกิารเป็นนายทะเบยีนหลกัทรัพยจ์ากคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบรษัิท
จัดการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
 
5. ผูจ้ดัจ าหนา่ย :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
6. ผูส้นบัสนนุการขายหรอืรบัซือ้คนื :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

บรษัิทจัดการอาจแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุเพิม่เตมิหรอืยกเลกิการแตง่ตัง้
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุในภายหลังได ้โดยผูส้นใจลงทนุสามารถสอบถามรายชือ่
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการ  

เวน้แตค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรอืประกาศก าหนดเป็น
อยา่งอืน่ ดังตอ่ไปนี้   
(1) ไดรั้บคา่ธรรมเนียมตา่งๆ ส าหรับการท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจากบรษัิท
จัดการหรอืกองทนุ (ถา้ม)ี ตามทีร่ะบใุนสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   
(2) บอกเลกิสญัญาการเป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุตามขอ้ก าหนด และเงือ่นไขที่
ก าหนดในสญัญาแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   
(3) จัดสง่หนังสอืชีช้วนเสนอขายหน่วยลงทนุหรอืเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่าย
ตามทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด   
(4) แจกจา่ยหรอืรับเอกสารเกีย่วกบัการขอใชบ้รกิารกองทนุเปิดและการสัง่ซือ้หรอืการขายคนืหน่วยลงทนุ   
(5) รับช าระเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุ คนืเงนิคา่ซือ้หน่วยลงทนุแกผู่ท้ีไ่มไ่ดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุ หรอืช าระ
เงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทนุ   
(6) ยนืยันการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทนุ   
(7) สง่มอบหรอืรับมอบหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ   
(8) ชีแ้จงขอ้มลูใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุหรอืผูท้ีส่นใจจะลงทนุทราบในกรณีทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการ หรอืมี
เหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบตอ่สทิธปิระโยชนข์อง ผูถ้อืหน่วยลงทนุหรอืตอ่การตัดสนิใจในการลงทนุหรอืตอ่การ
เปลีย่นแปลงในราคาของหน่วยลงทนุของกองทนุอยา่งมนัียส าคัญ   
(9) ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัวธิกีารโฆษณาเพือ่จ าหน่ายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมตามทีค่ณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สมาคมประกาศก าหนด หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด   
(10) ท าหนา้ทีใ่หบ้รกิารและใหข้อ้มลูหรอืเอกสารใดทีจ่ าเป็นในการตัดสนิใจลงทนุในกองทนุแกผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุ และ/หรอืผูส้นใจทั่วไป รวมทัง้ท าการอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีด่ังกลา่วขา้งตน้ ตลอดระยะเวลาที่
ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

  



 

 
7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
8. ผูล้งทนุรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูด้แูล
สภาพคลอ่ง) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
9. ท ีป่รกึษา :  
 
9.1. ทีป่รกึษาการลงทนุ :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  
 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ทีป่รกึษาการลงทนุ) :  

 
9.2.ทีป่รกึษากองทนุ :  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ทีป่รกึษากองทนุ) :  

 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทนุมปีระกนั) :  
 
ไมม่ ี
 
11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชือ่ :  
ทีอ่ยู ่:  

สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
หมายเหต ุ(ผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทนุ) :  



 

 
12. คณะตวัแทนผูถ้อืหนว่ยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 
สทิธ ิหนา้ที ่และความรับผดิชอบ :  

 
13. สทิธหินา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  
 
13.1. สทิธใินการขายคนืหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถขายคนืหน่วยลงทนุไดท้ีบ่รษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามสว่นขอ้มลูโครงการ ขอ้ 7 "การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ"   
 
13.2. สทิธใินการรับเงนิปันผล :  

ไมม่ ี  
 
13.3. สทิธใินการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถโอนหน่วยลงทนุไดต้ามปกต ิแตทั่ง้นี้ บรษัิทจัดการอาจขอสงวนสทิธกิารโอนหน่วย
ลงทนุใหก้บัหรอืใหป้ระโยชนก์บั  
1) พลเมอืงสหรัฐอเมรกิา หรอืผูม้ถี ิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศ
สหรัฐอเมรกิา หรอืทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
หรอืผูถ้อื Green Card ทีอ่อกโดยประเทศสหรัฐอเมรกิา  
2) นติบิคุคล รวมถงึบรษัิท หรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จัดตัง้ขึน้ภายใตก้ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา 
รวมถงึสาขาของนติบิคุคลดังกลา่ว  
3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิาทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 
4) ผูล้งทนุซึง่ตดิตอ่หรอืรับขอ้มลู หรอืสง่ค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทนุของบรษัิทจัดการ หรอืช าระ/รับช าระเงนิ
เกีย่วกบัหน่วยลงทนุดังกลา่วในประเทศสหรัฐอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถงึผูล้งทนุทีใ่ชตั้วแทนหรอืผูจั้ดการทีตั่ง้อยูใ่น
ประเทศสหรัฐอเมรกิาในการด าเนนิการดังกลา่ว  
5) กองทรัพยส์นิของบคุคลและนติบิคุคลดังกลา่วตามขอ้ 1) –4)  
 
วธิกีารโอนหน่วยลงทนุ ดังนี ้  
(ก) ผูโ้อนและผูรั้บโอน จะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทนุดว้ยตนเองทีส่ านักงานนายทะเบยีนหน่วยลงทนุ 
ในกรณีทีผู่รั้บโอนไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิารกองทนุเปิดกบับรษัิทจัดการ ผูรั้บโอนจะตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบ
เปิดบญัชกีองทนุ และยืน่ตอ่นายทะเบยีนหน่วยลงทนุพรอ้มค าขอโอนหน่วยลงทนุ   
(ข) ในการโอนหน่วยลงทนุ ผูโ้อนซึง่เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตัว
ประชาชน บตัรขา้ราชการ บตัรพนักงานรัฐวสิาหกจิ หรอืเอกสารแสดงตนอืน่ของทางราชการ และผูถ้อืหน่วย
ลงทนุประเภทนติบิคุคลจะตอ้งแสดงเอกสารส าคัญทีแ่สดงถงึการท านติกิรรมในนามของนติบิคุคลนัน้ เชน่ 
หนังสอืรับรอง หนังสอืมอบอ านาจกระท าการ และหนังสอืบรคิณหส์นธขิองนติบิคุคลนัน้ ตอ่บรษัิทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ   
(ค) ผูโ้อนหน่วยลงทนุจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุ ตามอตัราทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุ
ก าหนด และหลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดรั้บคา่ธรรมเนยีมการโอนหน่วยลงทนุแลว้ นายทะเบยีน
หน่วยลงทนุจะสง่มอบใบเสร็จรับเงนิและใบก ากบัภาษี พรอ้มหลักฐานการรับค าขอโอนหน่วยลงทนุแกผู่โ้อน
และผูรั้บโอนไวเ้ป็นหลักฐาน   
(ง) ทัง้นี ้สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุจะเกดิขึน้ หลังจากทีน่ายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดบ้นัทกึขอ้มลูการโอน
หน่วยลงทนุของผูโ้อนและผูรั้บโอนในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้เทา่นัน้ โดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะ
ออกและจัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุแกผู่โ้อนและผูรั้บโอนภายใน 15 วนันับตัง้แตว่ันถัดจากวันที่
นายทะเบยีนหน่วยลงทนุไดรั้บค าขอโอนหน่วยลงทนุพรอ้มเอกสารครบถว้นตามทีก่ าหนด  
 
13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทนุ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุอาจไมส่ามารถโอนหน่วยลงทนุใหก้บัหรอืเพือ่ประโยชนก์บั 1) พลเมอืงสหรัฐอเมรกิา หรอืผู ้
มถี ิน่ฐานอยูใ่นประเทศสหรัฐอเมรกิา (ซึง่รวมถงึดนิแดนของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืทีป่ระเทศ



 

สหรัฐอเมรกิาครอบครอง) รวมถงึผูท้ีม่หีนังสอืเดนิทางของประเทศสหรัฐอเมรกิา หรอืผูถ้อื Green Card ที่
ออกโดยประเทศสหรัฐอเมรกิา 2) นติบิคุคล รวมถงึบรษัิท หรอืหา้งหุน้สว่น เป็นตน้ ซึง่จัดตัง้ขึน้ภายใต ้
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมรกิา รวมถงึสาขาของนติบิคุคลดังกลา่ว 3)หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมรกิา
ทัง้ในและนอกประเทศสหรัฐอเมรกิา 4) ผูล้งทนุซึง่ตดิตอ่หรอืรับขอ้มลู หรอืสง่ค าสัง่เกีย่วกบัหน่วยลงทนุของ
บรษัิทจัดการ หรอืช าระ/รับช าระเงนิเกีย่วกบัหน่วยลงทนุดังกลา่วในประเทศสหรัฐอเมรกิา ทัง้นี ้รวมถงึผูล้งทนุ
ทีใ่ชตั้วแทนหรอืผูจั้ดการทีตั่ง้อยูใ่นประเทศสหรัฐอเมรกิาในการด าเนนิการดังกลา่ว 5) กองทรัพยส์นิของ
บคุคลและนติบิคุคลดังกลา่วตามขอ้ 1) – 4)   
 
13.5. สทิธใินการลงมตเิพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการลงทนุหรอืแกไ้ขวธิจัีดการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธลิงมต ิเพือ่ท าการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการหรอืแกไ้ข วธิจัีดการได ้ทัง้นี้ บรษัิทจัดการจะ
ด าเนนิการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ะบไุวใ้นสว่นขอ้มลูโครงการ ขอ้19. “การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ”   
 
ในกรณีทีบ่คุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดถอืหน่วยลงทนุเกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืบรษัิทหลักทรัพยท์ีเ่ป็นเจา้ของบญัชแีบบไมเ่ปิดเผยชือ่
ผูถ้อืหน่วยลงทนุ (omnibus account) ตอ้งไมนั่บคะแนนเสยีงของบคุคลหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนันัน้ในสว่นที่
เกนิกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด   
 
13.6. สทิธใินการไดรั้บเงนิคนืเมือ่เลกิโครงการ :  

ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิคนืเมือ่บรษัิทจัดการเลกิกองทนุรวม โดยบรษัิทจัดการจะจัดใหม้ผีูช้ าระ
บญัชตีามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ะบไุวใ้นสว่นขอ้ผกูพัน ขอ้ 23. "การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ"   
 
13.7. สทิธปิระโยชนอ์ืน่ ๆ :  

 
13.8. อืน่ ๆ :  

 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมคีวามรับผดิจ ากดัเพยีงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทนุทีย่ังสง่ใชแ้กบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมไมค่รบ 
 
การทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไดแ้สดงความประสงคใ์นการซือ้หรอืลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุรวมนี้ ไมว่า่ใน
ทอดใด ๆ ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหน่วยลงทนุดังกลา่วยอมรับทีจ่ะผกูพันตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันซึง่ลงนามโดย
ผูด้แูลผลประโยชนท์ีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้จากบรษัิทจัดการกองทนุรวมโดยชอบ 
 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุมสีทิธเิรยีกใหบ้รษัิทจัดการกองทนุรวมจา่ยผลประโยชนต์อบแทนและคนืเงนิทนุไดไ้มเ่กนิไป
กวา่สว่นของทนุของกองทนุรวมทีต่นถอื ทัง้นี ้ในกรณีทีม่กีารแบง่ชนดิของหน่วยลงทนุ สทิธใินการไดรั้บ
ประโยชนต์อบแทนหรอืการคนืเงนิทนุของผูถ้อืหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วย
ลงทนุชนดินัน้ ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหนว่ยลงทนุ :  
 
14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ :  

- สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 
- หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 
 
14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการสง่มอบ :  

1. เมือ่บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี ไดรั้บใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ 
และใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุพรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบตามทีก่ าหนดแลว้ บรษัิทจัดการหรอื
ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื (ถา้ม)ี จะสง่มอบส าเนาใบค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ และหรอืส าเนา
ใบค าสัง่ซือ้หน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลักฐานในการเปิดบญัชแีละการซือ้หน่วยลงทนุ 
 



 

2. บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหน้ายทะเบยีนหน่วยลงทนุบนัทกึรายละเอยีดของผูเ้ปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ
ในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามรายละเอยีดในค าขอเปิดบญัชผีูถ้อืหน่วยลงทนุ 
 
3. นายทะเบยีนจะจดแจง้ชือ่ผูจ้องซือ้หรอืผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ่เมือ่บรษัิท
จัดการไดรั้บช าระคา่ซือ้หน่วยลงทนุแลว้ และผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุนัน้ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทนุจากบรษัิท
จัดการเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
ในกรณีทีผู่ส้ัง่ซือ้ตัง้แต ่2 คนขึน้ไปแตไ่มเ่กนิ 4 คนสัง่ซือ้หน่วยลงทนุรว่มกนั บรษัิทจัดการจะจดแจง้ชือ่บคุคล
เหลา่นัน้เป็นผูถ้อืหน่วยลงทนุรว่มกนัในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ และถอืเอาชือ่แรกในใบค าขอเปิดบญัชี

กองทนุเป็นผูใ้ชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหน่วยลงทนุและเป็นผูไ้ดรั้บเงนิทีไ่ดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทนุ อยา่งไรก็ด ี
หากผูส้ัง่ซือ้หน่วยลงทนุประสงคเ์ป็นอยา่งอืน่ บรษัิทจัดการอาจพจิารณาตามทีเ่ห็นสมควร 
 
4. บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนจะพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ดังตอ่ไปนี ้
4.1. สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 
บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีน หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะออกสมดุบญัชแีสดงสทิธิ
ในหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 15 วนัท าการ นับตัง้แตว่นัสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุ
ครัง้แรก และในกรณีทีบ่รษัิทจัดการขาย หรอืรับซือ้คนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการเสนอขายครัง้
แรก บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีน หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุจะออกสมดุบญัชแีสดง
สทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายในวนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุ หรอืภายในวันท าการทีบ่รษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุก าหนด โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ทีใ่นการมารับ
สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุดว้ยตนเอง ณ ทีท่ าการของผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
ทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุเปิดบญัช ีหรอืแจง้รอ้งขอรับสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุไว ้
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุสัง่ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุมหีนา้ที ่ทีจ่ะตอ้งน า
สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ โดยผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถน า
สมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการใหเ้ป็นปัจจบุนัไดตั้ง้แตว่ันท าการถัดจากวันท าการซือ้
หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ หรอืภายในวันท าการทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุก าหนด ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุไมน่ าสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุมาบนัทกึรายการ
ใหเ้ป็นปัจจบุนั ใหถ้อืเอารายการทีบ่นัทกึโดยนายทะเบยีนหน่วยลงทนุเป็นรายการทีถ่กูตอ้ง 
 
ผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุทีร่อ้งขอออกสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุจะตอ้งปฎบิตัติามขอ้ก าหนด
เงือ่นไขตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ ตามทีบ่รษัิทจัดการก าหนด 
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการอนุญาตใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุขอเปลีย่นแปลงการรับสมดุบญัชแีสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุ เป็นหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุในภายหลัง โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการอาจมอบหมายใหบ้คุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุอืน่ใดหรอืทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เพิม่เตมิ สามารถออกสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วย
ลงทนุได ้ซึง่บรษัิทจัดการจะปิดประกาศไวท้ีส่ านักงานของบรษัิทจัดการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วัน โดยไมถ่อื
วา่เป็นการแกไ้ขโครงการ และไมถ่อืวา่เป็นการด าเนนิงานทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการ 
 
4.2. หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ 
บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนจะออกหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุครัง้ทีม่กีารขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ ในกรณีทีเ่ป็นการขายหน่วยลงทนุในการเสนอขายครัง้แรก 
บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนจะด าเนนิการสง่มอบหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ส้ัง่ซือ้ภายใน 15 
วันท าการ นับตัง้แตว่ันสิน้สดุระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทนุครัง้แรก และในกรณีทีบ่รษัิทจัดการขาย หรอืรับ
ซือ้คนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุภายหลังการเสนอขายครัง้แรก บรษัิทจัดการโดยนายทะเบยีนจะด าเนนิการ
จัดสง่หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 5 วันท าการนับตัง้แตว่ันถัดจากวันท าการ
ซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
 
บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการอนุญาตใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุขอเปลีย่นแปลงการรับหนังสอืรับรองสทิธใิน
หน่วยลงทนุ เป็นสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุในภายหลัง โดยขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของบรษัิทจัดการ 
 
5. บรษัิทจัดการจะถอืวา่ขอ้มลูในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้งทีส่ดุ ดังนัน้ หากปรากฏ
ขอ้ผดิพลาดใดๆ ในหนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืรายงานการถอืหน่วยลงทนุ หรอืสมดุบญัชแีสดง



 

สทิธใินหน่วยลงทนุผูถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งท าการทักทว้งขอ้ผดิพลาดภายใน 7 วนัท าการนับตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บ
หนังสอืรับรองสทิธใินหน่วยลงทนุ หรอืรายงานการถอืหน่วยลงทนุ หรอืสมดุบญัชแีสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ 
มฉิะนัน้ บรษัิทจัดการจะถอืวา่ขอ้มลูดังกลา่วถกูตอ้ง 
 
ทัง้นี้ บรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใินการพจิารณาออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุรปูแบบใดรปูแบบหนึง่
ใหก้บัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่เป็นหลักฐานยนืยนัการท ารายการซือ้หรอืขายคนืหรอืสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ โดยผูส้ัง่ซือ้หรอืผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถรอ้งขอหรอืปรับเปลีย่นรปูแบบของเอกสารแสดงสทิธใิน
หน่วยลงทนุไดภ้ายหลัง ตามหลักเกณฑ ์เงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการก าหนด และบรษัิทจัดการขอสงวนสทิธใิน
การเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิเงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุ และระยะเวลาการสง่มอบ 
เพือ่ประโยชนแ์กก่องทนุโดยรวม หรอืเพือ่ปกป้องผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืเพือ่อ านวยความ
สะดวกใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุในอนาคต โดยไมถ่อืวา่เป็นการแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม และไมถ่อืวา่
เป็นการด าเนนิการทีผ่ดิไปจากรายละเอยีดโครงการเดมิ 
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสทิธใินหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทนุสามารถใชอ้า้งองิตอ่บรษัิทจัดการกองทนุรวมและบคุคลอืน่ได ้
 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมตอ้งจัดท าใบหน่วยลงทนุ
มอบใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
15. ก าหนดเวลา วธิกีาร และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

 
16. วธิกีารช าระเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

หากมกีารผดินัดช าระหนี้หรอืมพีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุ
รวมจะไมส่ามารถ ช าระหนี้ได ้บรษัิทจัดการจะรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทัง้ทีเ่ป็นหลักประกนัและมใิช่

หลักประกนัเพือ่กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการจัดการ
กองทนุรวมในกรณีทีผู่อ้อกตราสารแหง่หนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งผดินัดช าระหนี ้ดังนี้ 
16.1 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์
16.1.1 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชีือ่อยูใ่น
ทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วันทีบ่รษัิทจัดการไดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็น
ผูม้สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ 
 
16.1.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะไมน่ าทรัพยส์นิดังกลา่วและเงนิไดส้ทุธจิาก
ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้มารวมค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม และจะจ าหน่ายทรัพยส์นิ
ทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็น
ส าคัญ เวน้แตก่รณีทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ตกลงรับ
ช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิดังกลา่วแทนเงนิ ทัง้นี ้ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนด
โดยไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี ้บรษัิทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชนจ์ากทรัพยส์นินัน้ได ้และในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากเงนิ
ส ารอง รายไดห้รอืผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากการบรหิารทรัพยส์นินัน้ 
 
16.1.3 เมือ่มเีงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการจะ
เฉลีย่เงนิไดส้ทุธจิากทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้คนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่สีทิธใินเงนิไดส้ทุธนัิน้
ภายใน 45 วันนับตัง้แตว่ันถัดจากวนัทีม่เีงนิไดส้ทุธ ิและจะแจง้รายละเอยีดเกีย่วกบัการเฉลีย่เงนิคนืไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันท าการนับตัง้แตว่ันถัดจากวันทีบ่รษัิทจัดการไดเ้ฉลีย่เงนิคนื 
เวน้แตส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะผอ่นผันระยะเวลาการเฉลีย่เงนิคนืเป็นอยา่งอืน่ 
 
16.1.4 เมือ่มกีารบนัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ตอ่มาปรากฎวา่กองทนุรวมไดรั้บ
ช าระหนี้ตามตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งดังกลา่วเป็นเงนิ บรษัิทจัดการจะปฏบิตัติามความในขอ้ 16.1.3 
โดยอนุโลม 
 
16.2 กรณีทีบ่รษัิทจัดการไมไ่ดบ้นัทกึมลูคา่ตราสารแหง่หนีห้รอืสทิธเิรยีกรอ้งของกองทนุรวมเป็นศนูย ์
16.2.1 กอ่นการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ทีม่ใิชห่ลักประกนัในแตล่ะครัง้ บรษัิทจัดการตอ้งไดรั้บความ



 

เห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามมตพิเิศษ 
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุตามวรรคหนึง่ บรษัิทจัดการตอ้งระบรุายละเอยีดเกีย่วกบั
ทรัพยส์นิทีก่องทนุรวมจะไดจ้ากการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่ มลูคา่ของทรัพยส์นิ ประมาณการคา่ใชจ้า่ย 
เชน่ คา่ใชจ้า่ยในการไดม้าซึง่ทรัพยส์นิ คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ และคา่ใชจ้า่ยในการจ าหน่าย
ทรัพยส์นิ เป็นตน้ พรอ้มเหตผุลและความจ าเป็นในการรับช าระหนี้ รวมทัง้ตอ้งจัดใหม้หีรอืจัดท าเอกสาร
หลักฐานอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เอกสารหลักฐานซึง่แสดงใหเ้ห็นไดว้า่มกีารผดินัดช าระหนี้เกดิขึน้ 
(2) บทวเิคราะหแ์ละเหตผุลประกอบบทวเิคราะหท์ีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมจัดท า ซึง่แสดงถงึพฤตกิารณ์วา่ผู ้
ออกตราสารหนี้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้
 
16.2.2 เมือ่ไดรั้บทรัพยส์นิมาจากการรับช าระหนี้ บรษัิทจัดการจะน าทรัพยส์นิดังกลา่วมารวมค านวณมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมโดยจะก าหนดราคาทรัพยส์นินัน้เพือ่ใชใ้นการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิอง
กองทนุรวมตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่มาคมบรษัิทจัดการลงทนุก าหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนนิการกบัทรัพยส์นิดังกลา่วดังนี ้
(1) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมสามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการอาจมไีวซ้ ึง่ทรัพยส์นิ
ดังกลา่วตอ่ไปเพือ่เป็นทรัพยส์นิของกองทนุรวมก็ได ้
(2) กรณีเป็นทรัพยส์นิประเภททีก่องทนุรวมไมส่ามารถลงทนุในหรอืมไีวไ้ด ้บรษัิทจัดการจะจ าหน่ายทรัพยส์นิ
ดังกลา่วในโอกาสแรกทีส่ามารถกระท าไดโ้ดยค านงึถงึประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นส าคัญ และใน
ระหวา่งทีบ่รษัิทจัดการยังไมส่ามารถจ าหน่ายทรัพยส์นิดังกลา่ว บรษัิทจัดการอาจจัดหาผลประโยชนจ์าก
ทรัพยส์นิดังกลา่ว 
 
ในกรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารทรัพยส์นิ บรษัิทจัดการจะจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุรวม 

16.3 ในกรณีทีม่พีฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนี ้หรอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ได ้
บรษัิทจัดการจะด าเนนิการใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทกุรายทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วนัทีม่ี
พฤตกิารณ์วา่ผูอ้อกตราสารแหง่หนีห้รอืลกูหนี้ตามสทิธเิรยีกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหนี้ไดเ้ป็นผูม้สีทิธจิาก
ทรัพยส์นิอืน่ทีไ่ดจ้ากการช าระหนี้ก็ได ้ทัง้นี ้ในการด าเนนิการดังกลา่ว บรษัิทจัดการจะไมน่ าตราสารแหง่หนี้
หรอืสทิธเิรยีกรอ้งดังกลา่วมารวมในการค านวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ 
 
เงือ่นไขเพิม่เตมิ : 
ในการเฉลีย่เงนิคนืแตล่ะครัง้ตามขอ้ 16.1.3 หากบรษัิทจัดการมเีหตผุลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงนิไดส้ทุธจิาก
ทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธดิังกลา่วไปรวมจา่ยในโอกาสแรกทีก่ารเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุจะคุม้กบั
ภาระคา่ใชจ้า่ยก็ได ้ทัง้นี้ หากไดม้กีารจ าหน่ายทรัพยส์นิทีไ่ดจ้ากการรับช าระหนี้จนครบถว้นแลว้ และปรากฏ
วา่เงนิไดส้ทุธนัิน้ไมคุ่ม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉลีย่เงนิคนื บรษัิทจัดการอาจน าเงนิไดส้ทุธดัิงกลา่วมารวม
ค านวณเป็นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมก็ได ้

 
การช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะช าระใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ
ทีป่รากฏชือ่ตามทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ เวลาทีก่ าหนด เทา่นัน้  
 
17. การจดัท าทะเบยีนหนว่ยลงทนุ การโอนหนว่ยลงทนุ และขอ้จ ากดัในการโอนหนว่ยลงทนุ :  

 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมมหีนา้ทีจั่ดใหม้ทีะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุตามหลักเกณฑท์ีอ่อกตามมาตรา 125(5) 
แหง่พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันษิฐานไวก้อ่นวา่ทะเบยีนหน่วยลงทนุถกูตอ้ง และการช าระเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ รวมทัง้การใหส้ทิธหิรอื
การจ ากดัสทิธใิด ๆ แกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุทีป่รากฏรายชือ่ในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ หากไดก้ระท าตาม
ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพันหรอืตามกฎหมายแลว้ ใหถ้อืวา่บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการตามอ านาจ
หนา้ทีแ่ลว้ 
 
บรษัิทจัดการกองทนุรวมหรอืนายทะเบยีนหน่วยลงทนุจะปฏเิสธการลงทะเบยีนการโอนและการจ าน าหน่วย
ลงทนุ ในกรณีดังนี ้
(ก) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีทีก่ารถอืหน่วยลงทนุเกนิขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุตามประกาศ



 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอื หน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ที่
ของบรษัิทจัดการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมทีเ่สนอขายตอ่ผูล้งทนุทีม่ใิชร่ายยอ่ย และการโอนหน่วย
ลงทนุจะท าใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ป็นผูล้งทนุสถาบนั ผูล้งทนุรายใหญ ่หรอืผูม้เีงนิลงทนุสงู ตามทีก่ าหนดใน
โครงการจัดการกองทนุรวม เวน้แตเ่ป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรอืการจ าน าหน่วยลงทนุ ในกรณีเป็นกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพีหรอืกองทนุรวมหุน้ระยะยาว  
 
18. ขอ้จ ากดัการถอืหนว่ยลงทนุ :  

 
บคุคลใดหรอืกลุม่บคุคลเดยีวกนัใดจะถอืหน่วยลงทนุไดไ้มเ่กนิหนึง่ในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ วา่ดว้ย
หลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุในกองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ  
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหนว่ยลงทนุ :  

 
การด าเนนิการใดทีโ่ครงการจัดการกองทนุรวมหรอืกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ หาก
บรษัิทจัดการกองทนุรวมไดด้ าเนนิการไปตามมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีไ่ดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถ้อืวา่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุทัง้ปวงเห็นชอบใหด้ าเนนิการดังกลา่วและมผีลผกูพันตามมต ิ
 
มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีใ่หด้ าเนนิการใดอนัเป็นการขัดหรอืแยง้กบัหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมาย ใหถ้อื
วา่มตนัิน้เสยีไป 
 
ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตเิพือ่แกไ้ขขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
ตอ้งไดรั้บมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ (มตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุทีม่คีะแนนเสยีงไดไ้มน่อ้ยกวา่สามในสีข่อง
จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่เขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หรอืของ
จ านวนหน่วยลงทนุทัง้หมดของผูถ้อืหน่วยลงทนุซึง่สง่หนังสอืแจง้มตแิละมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน) เวน้แต่
กรณีทีก่องทนุรวมมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตาม
หลักเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมตผิูถ้อืหน่วยลงทนุทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และ
มาตรา 129/3 หรอืตามทีก่ าหนดในประกาศนี้แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เตมิดังตอ่ไปนี้ดว้ย 
 
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแตล่ะชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อื
หน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บ
ผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมติ
เสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่ ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอื
มตพิเิศษของจ านวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี  
 
20. วธิกีารแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพนั :  

 
การแกไ้ขเพิม่เตมิสว่นใดสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันทีเ่ป็นไปตามวธิกีารทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน และมสีาระส าคัญ
ทีเ่ป็นไปตามและไมข่ดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจน
หลักเกณฑท์ีอ่อกโดยอาศัยอ านาจของกฎหมายดังกลา่ว ใหถ้อืวา่ขอ้ผกูพันสว่นทีแ่กไ้ขเพิม่เตมินัน้มผีล
ผกูพันคูส่ญัญา 
 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันในเรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญตอ้งไดรั้บมตพิเิศษ
ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ ทัง้นี้ เรือ่งทีก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ ใหร้วมถงึ 
 
(ก) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัผลประโยชนต์อบแทนและการคนืเงนิทนุใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ 
(ข) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุเป็นหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิอืน่ตามขอ้ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 
(ค) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการรับช าระหนี้ดว้ยทรัพยส์นิอืน่  



 

(ง) ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทน. 19/2554 
กรณีกองทนุรวมมปีระกนั และขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิสญัญาประกนัในเรือ่งใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถ้อื
หน่วยลงทนุเสยีผลประโยชน ์
(จ) เรือ่งทีผู่ด้แูลผลประโยชนเ์ห็นวา่กระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันในลักษณะดังตอ่ไปนี ้ใหม้ผีลผกูพันเมือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูด้แูล
ผลประโยชน ์โดยไมต่อ้งไดรั้บมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันใหม้สีาระส าคัญสอดคลอ้งกบัโครงการจัดการกองทนุรวมทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ
โดยไดรั้บมตโิดยเสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของผูถ้อืหน่วยลงทนุ หรอืไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน 
แลว้แตก่รณี หรอื 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชนแ์สดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันนัน้เหมาะสม มคีวามจ าเป็นหรอืสมควร 
และไมก่ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุอยา่งมนัียส าคัญ 
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันไมว่า่กรณีใด 
 
ตอ้งกระท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่โดยบคุคลผูม้อี านาจลงนามผกูพันบรษัิทจัดการกองทนุรวมและผูด้แูล
ผลประโยชน ์พรอ้มทัง้ประทบัตราบรษัิท (ถา้ม)ี บรษัิทจัดการกองทนุรวมจะจัดใหม้ขีอ้ผกูพันเปิดเผยไว ้ณ ที่
ท าการและเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการกองทนุรวมเพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถตรวจดไูด ้รวมทัง้จัดสง่สรปุ
การแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผกูพันพรอ้มทัง้เหตผุลและความจ าเป็นใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุพรอ้มกบัการสง่รายงาน
ประจ าปีของกองทนุรวม  
 
21. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนญุาโตตลุาการ :  
 
21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ : ม ี 
 
21.2. รายละเอยีดเพิม่เตมิ :  

 
22. การเลกิกองทนุรวม :  
 
22.1. เงือ่นไขในการเลกิกองทนุ :  

22.1.1. หากปรากฏวา่กองทนุมมีลูคา่หน่วยลงทนุหรอืมผีูถ้อืหน่วยลงทนุเป็นจ านวน ดงันี้  
(1) มลูคา่หน่วยลงทนุทีข่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกองทนุโดยค านวณตามมลูคา่ทีต่ราไวข้องหน่วยลงทนุ ลดลง
เหลอืนอ้ยกวา่ 50 ลา้นบาทในวันท าการใดและบรษัิทจัดการประสงคจ์ะเลกิกองทนุนัน้  

(2) จ านวนผูถ้อืหน่วยลงทนุลดลงเหลอืนอ้ยกวา่ 35 รายในวันท าการใด  

(3) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุในลักษณะใดลักษณะหนึง่ดังตอ่ไปนี ้
(ก) มกีารขายคนืหน่วยลงทนุสทุธ ิณ วนัใดวันหนึง่เกนิกวา่สองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายได ้
แลว้ทัง้หมด 
(ข) มยีอดรวมการขายคนืหน่วยลงทนุสทุธใินชว่งระยะเวลาหา้วนัท าการซือ้ขายหน่วยลงทนุใดตดิตอ่กนัคดิ
เป็นจ านวนเกนิกวา่สองในสามของจ านวนหน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

ความในขอ้ (3) (ก) มใิหน้ ามาใชบ้งัคับกบักองทนุรวมทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้ มคีวามเชือ่
โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่การเลกิกองทนุรวมจะไมเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทีเ่หลอือยู ่เนื่องจาก
กองทนุรวมยังคงมทีรัพยส์นิคงเหลอืทีม่คีณุภาพและมสีภาพคลอ่งอยา่งเพยีงพอ และผูถ้อืหน่วยลงทนุที่
เหลอือยูจ่ะไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการขายคนืนัน้ 
 
(4) เมือ่ปรากฏขอ้เท็จจรงิทีบ่รษัิทจัดการกองทนุรวมพจิารณาแลว้มคีวามเชือ่โดยสจุรติและสมเหตสุมผลวา่
จะมกีารขายคนืหน่วยลงทนุตามขอ้ (3) (ก) และการเลกิกองทนุรวมจะเป็นประโยชนต์อ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ
โดยรวม   
 
22.1.2. เมือ่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้รษัิทจัดการเลกิกองทนุเปิดในกรณีทีบ่รษัิทจัดการกระท า
การหรอืงดเวน้กระท าการจนกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกก่องทนุเปิด หรอืไมป่ฏบิตัติามหนา้ทีข่องตน  



 

 
22.1.3. เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทนุรวมกนัเกนิกึง่หนึง่ของจ านวน
หน่วยลงทนุทีจ่ าหน่ายไดเ้เลว้ทัง้หมดของโครงการจัดการ  
 
22.1.4 ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัตใิหจั้ดตัง้และจัดการกองทนุ หากปรากฎเหตุ
ดังตอ่ไปนี ้
(1) มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจัดการกองทนุรวมหรอืขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการ
กองทนุรวมทีข่ัดหรอืแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรอืค าสัง่
ทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจแหง่กฎหมายดังกลา่ว 
(2) มกีารจ าหน่ายหน่วยลงทนุโดยบรษัิทจัดการกองทนุรวมมไิดป้ฏบิตัหิรอืดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามหลักเกณฑ์
เกีย่วกบัการเสนอขายหน่วยลงทนุของกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุทัว่ไปตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑใ์นการจัดสง่หรอืแจกจา่ยหนังสอืชีช้วนและการเสนอขายหน่วยลงทนุ 
(3) ในกรณีทเีป็นกองทนุรวมเพือ่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั หากปรากฎขอ้เท็จจรงิวา่มผีูถ้อืหน่วยลงทนุของ
กองทนุรวมเป็นบคุคลอืน่ใดทีม่ใิชผู่ล้งทนุประเภทสถาบนัตามทีร่ะบไุวใ้นโครงการจัดการกองทนุรวม 
(4) บรษัิทจัดการกองทนุรวมไมป่ฏบิตัหิรอืไมส่ามารถด าเนนิการตามค าสัง่ของส านักงานตามหลักเกณฑท์ี่
ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จ ากดัการถอืหน่วยลงทนุใน
กองทนุรวมและหนา้ทีข่องบรษัิทจัดการ 
 
22.1.5 เมือ่ส านักงานมคี าสัง่เลกิกองทนุรวมตามมาตรา 128 หรอืเมือ่ส านักงานมคี าสัง่เพกิถอนการอนุมัติ
จัดตัง้กองทนุรวมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลักเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารจัดตัง้และ
จัดการกองทนุ 
 
22.1.6 บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเลกิกองทนุภายใน 5 วนัท าการ เมือ่เป็นไปตามเงือ่นไขใดเงือ่นไขหนึง่ 
ตามทีบ่รษัิทจัดการเห็นสมควร ดังตอ่ไปนี้  
(1) เมือ่มลูคา่หน่วยลงทนุไมต่ า่กวา่ 10.5555 บาท เป็นเวลา 3 วันท าการตดิตอ่กนัขึน้ไป และทรัพยส์นิของ
กองทนุทีจ่ะรับซือ้คนืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตจิะตอ้งเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสดทัง้หมด หรอืเมือ่มลูคา่
หน่วยลงทนุไมต่ า่กวา่ 10.5555 บาท และทรัพยส์นิของกองทนุเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสดทัง้หมด ณ วัน
ท าการใด หรอื    
(2) กรณี ณ วันท าการใดก็ตามทีท่รัพยส์นิของกองทนุเป็นเงนิสดหรอืเทยีบเทา่เงนิสดบางสว่น หรอืทัง้หมด 
และสามารถรับซือ้คนืไดไ้มต่ า่กวา่อตัราทีบ่รษัิทจัดการก าหนด  
 
ทัง้นี้ เมือ่เกดิเหตกุารณ์ใดเหตกุารณห์นึง่ตาม (1) หรอื (2) แลว้แตก่รณี บรษัิทจัดการจะพจิารณารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุโดยอตัโนมัตทิัง้หมดภายใน 5 วันท าการนับแตว่ันทีเ่กดิเหตกุารณด์ังกลา่วขา้งตน้ ทัง้นี ้มลูคา่
หน่วยลงทนุทีค่นืใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุตอ้งไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 105 ของมลูคา่ทีต่ราไว ้(10 บาท)  

 
22.2. การด าเนนิการของบรษัิทจัดการ เมือ่เลกิกองทนุรวม :  

บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุดังตอ่ไปนี ้ 
1. ยตุกิารรับค าสัง่ซือ้และค าสัง่ขายคนืหน่วยลงทนุตัง้แตว่นัท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1.1 และ/หรอื
นับตัง้แตว่นัถัดจากวนัท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1.6  
2. แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทีม่ชีือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีนรวมทัง้
แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ละส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่
วันท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1.1 และ/หรอืนับตัง้แตว่ันถัดจากวนัท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1.6  
3. จ าหน่ายหลักทรัพยห์รอืทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุภายใน 5 วันท าการนับแตว่นัท าการทีป่รากฏเหตุ
ตามขอ้ 22.1.1 และ/หรอืนับตัง้แตว่นัถัดจากวันท าการทีป่รากฎเหตตุามขอ้ 22.1.6 เพือ่รวบรวมเงนิเทา่ที่
สามารถกระท าไดเ้พือ่ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิ 
4. ช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุตามสดัสว่นจ านวนเงนิทีร่วบรวมไดต้ามขอ้ 3. ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุภายใน 10 
วันท าการนับแตว่นั ท าการทีป่รากฏเหตตุามขอ้ 22.1.1 และ/หรอืนับตัง้แตว่ันถัดจากวนัท าการทีป่รากฏเหตุ
ตามขอ้ 22.1.6 และเมือ่ไดด้ าเนนิการช าระคา่ขายคนืหน่วยลงทนุแลว้ใหถ้อืวา่เป็นการเลกิกองทนุนัน้  
 
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการทราบก าหนดการเลกิกองทนุลว่งหนา้ บรษัิทจัดการจะด าเนนิการเพือ่เลกิกองทนุ
ดังตอ่ไปนี้  
(ก)  แจง้เป็นหนังสอืใหผู้ด้แูลผลประโยชนแ์ละส านักงานทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลักทรัพยท์ราบในกรณีที่
หน่วยลงทนุของกองทนุรวมนัน้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย ์ ทัง้นี ้กอ่นวันเลกิกองทนุรวม



 

เป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการ 
(ข)  ด าเนนิการดว้ยวธิกีารใด ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุและผูล้งทนุทั่วไปทราบเรือ่งดังกลา่วกอ่นวนัเลกิ
กองทนุรวมเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่ 5 วนัท าการ เชน่ เผยแพรข่อ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ หรอืทาง
หนังสอืพมิพ ์หรอืโดยจัดใหม้ขีอ้มลูเรือ่งดังกลา่วไว ้ณ สถานทีใ่นการซือ้ขายหน่วยลงทนุทกุแหง่ของบรษัิท
จัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี เป็นตน้    
(ค)  จ าหน่ายทรัพยส์นิทีเ่หลอือยูข่องกองทนุรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวนั เงนิ
ฝากประเภทออมทรัพย ์และต๋ัวสญัญาใชเ้งนิทีม่กี าหนดระยะเวลาใชเ้งนิคนืเมือ่ทวงถาม ใหเ้สร็จสิน้กอ่นวนั
เลกิกองทนุรวม 
 
23. การช าระบญัชเีมือ่เลกิกองทนุ :  

บรษัิทจัดการจะจัดใหม้กีารช าระบญัช ีโดยจะแตง่ตัง้ผูช้ าระบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบ
เพือ่ท าหนา้ทีร่วบรวม และแจกจา่ยทรัพยส์นิทีค่งเหลอืจากการช าระหนี้สนิของกองทนุรวมแลว้ใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุ รวมทัง้ท าการอยา่งอืน่ตามแตจ่ าเป็นเพือ่ช าระบญัชกีองทนุใหเ้สร็จสิน้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด   
 
ทัง้นี้ คา่ใชจ้า่ยและคา่ตอบแทนในการช าระบญัชขีองกองทนุจะหักจา่ยจากทรัพยส์นิของกองทนุรวมและผู ้
ช าระบญัชจีะด าเนนิการเฉลีย่เงนิคนืใหแ้กผู่ถ้อืหน่วยลงทนุตามมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธเิทา่ทีค่งเหลอือยูต่าม
สดัสว่นจ านวนหน่วยลงทนุทีผู่ถ้อืหน่วยลงทนุถอือยูต่ามหลักฐานทีป่รากฎในทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุ ณ วัน
เลกิโครงการ   
 
เมือ่ไดช้ าระบญัชเีสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชจีะท าการจดทะเบยีนเลกิกองทนุกบัส านักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบยีนเลกิกองทนุแลว้ หากปรากฎวา่ยังมทีรัพยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชี

จัดการโอนทรัพยส์นิดังกลา่วใหต้กเป็นกรรมสทิธิข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.    
 
โครงการจัดการกองทนุรวมทีผ่า่นการอนุมัตจิากส านักงาน หรอืผา่นการแกไ้ขเพิม่เตมิตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ทีแ่นบทา้ยขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบั
บรษัิทจัดการกองทนุรวม ถอืเป็นสว่นหนึง่ของขอ้ผกูพันระหวา่งผูถ้อืหน่วยลงทนุกบับรษัิทจัดการกองทนุรวม   
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