หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน
สวนขอมูลกองทุนรวม
กองทุนเปดเค ไชนา หุนทุน
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หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2563/2564
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 12 สิ้ นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564
กองทุนเปิ ดเค ไชน่า หุน้ ทุน
K CHINA EQUITY FUND : K-CHINA
ลักษณะสาคัญ
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวม
ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว
ไม่กาหนดอายุโครงการ
อายุโครงการ
วันที่ที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตั้ง 13 ตุลาคม 2552
และจัดการกองทุน
4 พฤศจิกายน 2552
วันที่จดทะเบียนกองทุน
จานวนเงินทุนของโครงการ 30,000 ล้านบาท
1 กันยายน ถึง 31 สิงหาคม
รอบระยะเวลาบัญชี
ประเภท

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน
1. ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมหน่ วยลงทุนที่เน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder
fund)
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายที่จะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน JPMorgan
Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของ
บริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน
กองทุนหลักดังกล่าวเป็ นกองทุนในกลุ่ม JPMorgan Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxembourg)
และจัดตั้งและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ซึ่งเป็ นกองทุนที่อยูภ่ ายใต้การ
กากับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) โดยมิได้เป็ นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
กองทุน JPMorgan Funds – China Fund (กองทุนหลัก) แบ่งหน่ วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็ น Share Class ซึ่ง
จะแตกต่างกันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อและมูลค่าคงเหลือขัน้ ตา่ โครงสร้างอัตรา
ค่าธรรมเนี ยม สกุลเงิน นโยบายการจัดสรรกาไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผูล้ งทุน หรือลักษณะอืน่ ๆ ทั้งนี้
กองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน จะลงทุนใน Share Class I ซึ่งเป็ น Share Class สาหรับผูล้ งทุนสถาบัน โดยบริษัท
จัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลง Share Class ที่ลงทุน โดยคานึ งถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู ้
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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ถือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญและไม่ถือว่าเป็ นการดาเนิ นงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รบั มติ
จากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ
กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือเงิน
ฝาก หรือลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ สาหรับการดาเนิ นการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษา
สภาพคล่องของกองทุน หรือสาหรับการอื่นใดอันมีลกั ษณะทานองเดียวกันนี้ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอก
ผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดย
ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพือ่ ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดย
เฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุน
ในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้ อขาย
ในตลาด (unlisted) และตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment
grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities)
บริษัทจัดการจะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศฮ่องกง โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
(USD) เป็ นสกุลเงินหลัก ซึ่งประเทศฮ่องกงจะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศลักเซมเบิ รก์
ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ
นอกเหนื อจากประเทศฮ่องกง และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคานึ งถึงประโยชน์ของกองทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
ในภาวะปกติ กองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทาการ
นับแต่วนั ถัดจากวันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และประมาณ 15 วันทาการก่อนเลิกโครงการ กองทุนอาจ
จาเป็ นต้องชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็ นการชัว่ คราว ดังนั้น อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ขา้ งต้นได้
กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I
(acc) - USD (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศตา่ กว่า
ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสาคัญหรือติดต่อกันเป็ นระยะ
เวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดตา่ ลงมากอย่างมีนัยสาคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุน
หรือต่อค่าใช้จา่ ย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือชี้ ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อ
กองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่ วยงานที่กากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดาเนิ นของกองทุนในฐานะผูล้ งทุน หรือในกรณีที่มีกองทุน
อื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทพิจารณาเห็นว่า
การย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็ นผลดีต่อผลการดาเนิ นงานโดยรวมของกองทุนและเป็ นผลประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งดังต่อไปนี้
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ น
จานวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
กองทุนหลักดังกล่าว ให้หมายถึงเฉพาะกองทุนที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดาเนิ นการโดยคานึ งถึงประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทา
การนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(2) ดาเนิ นการตามแนวทางการดาเนิ นการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดาเนิ นการให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่
ดาเนิ นการแล้วเสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ ี่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจจะ
ลงทุนรับรูแ้ ละเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นการดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนิ นการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการสวงนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน
หรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ ในระหว่างการดาเนิ นการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุน ข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่
นาเรื่องการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียว และการนาเงิน
ไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
มาบังคับใช้ในช่วงดาเนิ นการคัดเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าวโดยถือว่าได้รบั
มติเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบโดยประกาศทาง
เว็บไซต์และปิ ดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการ รวมถึงจะรายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ตามข้างต้นให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รับทราบโดยไม่ชกั ช้า
*** กองทุนได้มีการเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD เป็ น
กองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD โดยมีผลตั้งแต่วนั ที่ 2
พฤศจิกายน 2563
นโยบายการป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพือ่ ป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดย
เฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลปี ละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกาไรสะสมหรือการ
เพิ่มขึ้ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนิ นงานประจาแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้ นในงวด
บัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนั้น
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ตัวชี้ วัด (Benchmark)
• ดัชนี MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 75
• ดัชนี MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุล
เงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 25
*** ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ใช้ MSCI China Capped 10% Index (N) ปรับด้วยต้นทุนการป้ องความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และได้เชื่อมต่อกับดัชนี ชวัี้ ดปั จจุบนั ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เนื่ องจาก
กองทุนได้มีการเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD เป็ น
กองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD
3. ผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน
สิ่งที่ผลู ้ งทุนจะได้รบั คือผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รบั จากเงินปั นผลหรือกาไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนใน
กองทุนในต่างประเทศ หรือการลงทุนในตราสารอื่น ๆ ในต่างประเทศ
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คาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. คาถามและคาตอบเกี่ยวกับลักษณะที่สาคัญของกองทุนรวม
1.1 กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนรวมที่มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุนหรือไม่ อย่างไร
กองทุนรวมนี้ เป็ นกองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
1.2 กองทุนรวมนี้ มีจานวนเงินทุนโครงการเท่าใด
30,000 ล้านบาท โดยบริษัทจัดการอาจจะดาเนิ นการเพิ่มจานวนเงินทุนของกองทุนจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเงื่อนไขที่กฎหมาย ก.ล.ต.กาหนด
1.3 กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ น
ระยะเวลาเท่าใด
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ที่จะตอบสนองผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนที่จะได้รบั จากการลงทุนในตราสาร
แห่งทุน หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดในต่างประเทศ โดยกองทุนจะ
มุ่งเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวของผูล้ งทุน
1.4 ปั จจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุน
- ปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยและต่างประเทศ เช่น ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ค่าเงิน
อัตราเงินเฟ้ อฯลฯ
- การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ผลการดาเนิ นงานของกองทุนต่างประเทศ
1.5 กองทุนนี้ มีผปู ้ ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
1.6 รอบระยะเวลาบัญชี
31 สิงหาคม ของทุกปี
1.7 ท่านสามารถซื้ อกองทุนนี้ ควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิต (Unit-Link) ได้หรือไม่
ได้ ทั้งนี้ การซื้ อหน่ วยลงทุนควบกับกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างไป
จากการซื้ อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนก่อน โดยสามารถศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์ และติดต่อ
ขอรับรายละเอียดการซื้ อขายและรายละเอียดของกรมธรรม์ได้โดยตรงที่บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต
โทร 0 2276 1025
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1.8 การลงทุนในรูปแบบประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร
การลงทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน คือ การที่ผลู ้ งทุนขอทาประกันชีวิตกับบริษัท
ประกันชีวิต และบริษัทประกันชีวิตจะนาเงินค่าเบี้ ยประกันส่วนหนึ่ งหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวม
ตามที่ผลู ้ งทุนเลือกจากรายชื่อกองทุนรวมที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้ โดยสัดส่วนของเงินค่าเบี้ ยประกัน
ชีวิตที่จะนาไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็ นเท่าใดขึ้ นอยูก่ บั หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกรมธรรม์
ทั้งนี้ เงินค่าเบี้ ยประกันชีวิตที่นาไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงได้ตลอดเวลา
ตามผลประกอบการของกองทุนรวมที่ผลู ้ งทุนเลือกไว้
1.9 กองทุนรวมต่างประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุน ปั จจัยเสี่ยงที่สาคัญ และผลการดาเนินงานอย่างไร
ลักษณะสาคัญของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
ชื่อกองทุนหลัก
Share Class
วันที่จดทะเบียนกองทุน
ประเภทกองทุน
สกุลเงิน
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษทั จัดการ
ISIN
Bloomberg Code
ตัวชี้ วัด
Website

JPMorgan Funds – China Fund
Class JPM China I (acc) - USD
4 กรกฎาคม 2537
กองทุนตราสารทุน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
LU0248042839
JPMCIAU:LX
MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/
products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ต้งั ถิ่นฐานหรือดาเนิ นธุรกิจส่วนใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในหุน้ จีน A-shares ได้ไม่เกินร้อยละ
40 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยสามารถลงทุนโดยตรงผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock
Connect หรือผ่านการจัดสรรวงเงินลงทุนภายใต้โครงการ Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor
(RQFII) และ Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของ
กองทุน และอาจลงทุนทางอ้อมผ่านตราสารอนุ พนั ธ์ประเภท Participation Notes ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก และอาจมีการลงทุนกระจุกตัวใน
ตราสารหรือหมวดอุตสาหกรรมในบางขณะ
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กองทุนหลักคัดเลือกหุน้ ที่จะลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้ นฐานที่เริ่มจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายบริษัท
(Bottom-up) และเน้นลงทุนในตราสารที่มนั ่ ใจว่าดีในสัดส่วนที่สูง (High conviction approach) เพื่อหา
รูปแบบการลงทุนที่ดีที่สุด อีกทั้งยังมุ่งลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพ ซึ่งมีศกั ยภาพในการเติบโตที่สูงและยัง่ ยืน
ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการลงทุน โดยใช้วธิ ี Commitment Approach ในการคานวณฐานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
(Global Exposure)
โดยอัตราส่วน Global Exposure ของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน

ค่าธรรมเนียมของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
• ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน: ไม่มี
• ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน: ไม่มี
• ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ: ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เก็บจริงร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: เก็บจริงร้อยละ 0.92 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
1) ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัว
กรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกในตราสาร หมวดอุตสาหกรรม หรือภูมิภาค กองทุนหลักอาจมีความผัน
ผวนมากขึ้ น และมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากกว่ากองทุนอื่นที่มกี ารกระจายการลงทุน หากกองทุนหลักมีการ
ลงทุนกระจุกตัวในประเทศ ภูมิภาค หรือหมวดอุตสาหกรรม ผลการดาเนิ นงานของกองทุนหลักจะได้รบั
ผลกระทบอย่างมากจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม หรือสภาวะตลาดของประเทศ ภูมิภาค
หรือหมวดอุตสาหกรรมนั้นๆ
2) ความเสี่ยงจากการป้ องกันความเสี่ยง
การป้ องกันความเสี่ยงที่กองทุนหลักเลือกใช้อาจปิ ดความเสี่ยงไม่ได้ท้งั หมด หรือใช้ไม่ได้ในบางกรณี หรือไม่
ประสบผลสาเร็จ ซึ่งกองทุนหลักจะใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อายุตราสาร ราคา หรือเครดิต
ซึ่งการป้ องกันความเสี่ยงดังกล่าวมีค่าใช้จา่ ยที่ทาให้ผลการดาเนิ นงานของกองทุนลดลง
3) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ และความเสี่ยงเฉพาะอื่นๆใน
ตลาดจีน เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็ นสกุลเงินหยวน ต้องลงทุนผ่านระบบ
โควต้าของโครงการ RQFII และ QFII หรือลงทุนผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect ที่มีการ
จัดสรรวงเงินรายวันและวงเงินรวม
- ความเสี่ยงจากการลงทุนผ่าน RQFII และ QFII
โครงการ RQFII และ QFII อาจมีการหยุดระงับชัว่ คราว ถูกลดจานวน หรือถูกยกเลิก ทาให้กองทุนหลักไม่
สามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่เหมาะสม หรือต้องขายหลักทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผล
การดาเนิ นงานของกองทุน อีกทั้งโครงการ RQFII และ QFII ยังกาหนดข้อบังคับการลงทุนที่เคร่งครัด เช่น
เกณฑ์การลงทุน อายุการถือครอง และการส่งกลับเงินลงทุนหรือกาไร ซึ่งกองทุนหลักต้องปฏิบตั ิตาม โดย
กองทุนหลักอาจไม่ได้รบั การปกป้ องสิทธิในการถือครองหลักทรัพย์ หากโครงการ QFII ประสบปั ญหาทางด้าน
กฎหมาย การเงิน หรือการเมือง
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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นอกจากนี้ บริษัทจัดการกองทุนหลักจะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรวงเงินลงทุนที่ได้รบั ให้แก่กองทุนภายใต้การ
จัดการ ทาให้กองทุนหลักอาจไม่ได้รบั การจัดสรรวงเงินที่เพียงพอสาหรับการลงทุน
กองทุนหลักอาจประสบภาวะขาดทุน หากบริษัทคูส่ ญ
ั ญาหรือผูด้ าเนิ นงานหลัก ซึ่งรวมถึงผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สิน
และตัวแทนซื้ อขายหลักทรัพย์ลม้ ละลาย หรือผิดนัดชาระหนี้ และ/หรือขาดคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
ข้อผูกพัน เช่น การชาระค่าซื้ อขายหลักทรัพย์ หรือการส่งเงินหรือหลักทรัพย์
- ความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect
การลงทุนในหุน้ จีน A-shares ผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect อาจมีการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อบังคับ การจากัดวงเงินลงทุน และข้อจากัดในการดาเนิ นงานต่างๆซึ่งอาจทาให้มีความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา
เพิ่มขึ้ น
4) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่
การลงทุนในตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว รวมทั้งอาจมีความผันผวนสูงและ
สภาพคล่องตา่
- การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตลาดเกิดใหม่อาจไม่มีเสถียรภาพ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย การเงิน และข้อบังคับต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของผูล้ งทุน
- กฎหมายในบางประเทศอาจมีความไม่แน่ นอน หรืออาจมีผลบังคับใช้ยอ้ นหลัง และขาดความเป็ นอิสระของ
ตุลาการและความเป็ นกลางทางการเมือง ทาให้หน่ วยงานรัฐและองค์กรตุลาการไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อบังคับ
ทางกฎหมายได้
- กฎหมายที่บงั คับใช้อาจยังไม่พฒ
ั นาเพียงพอที่จะปกป้ องสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและอาจไม่มีหลักแห่งความ
ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังในการจัดการ
- อัตราดอกเบี้ ยและอัตราเงินเฟ้ อที่สูงทาให้ธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่จดั หาเงินทุนหมุนเวียนได้ยากขึ้ น
และยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริษัทในตลาดเสรี
- การจัดเก็บทรัพย์สินและการชาระเงินอาจยังไม่ได้รบั การพัฒนามากนัก ทาให้เป็ นการยากที่จะพิสูจน์ผรู ้ บั
ประโยชน์หรือปกป้ องกรรมสิทธิ์ ดังนั้นการลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการจดทะเบียนหลักทรัพย์และชาระเงินที่
ล่าช้าหรือไม่สาเร็จ รวมถึงวิธีการชาระเงินไม่มีความปลอดภัย
- ตลาดในบางประเทศอาจขาดสภาพคล่อง ประสิทธิภาพ และการควบคุมกฎหมายและการกากับดูแล อีกทั้ง
การขาดข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือทาให้เป็ นการยากที่จะประเมินมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ได้อย่าง
เหมาะสม
- ค่าเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่มีความผันผวนสูงและต้องเป็ นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยน จึง
อาจทาให้ไม่สามารถป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้
- เศรษฐกิจของหลายประเทศในตลาดเกิดใหม่ขนกั
ึ้ บสินค้าโภคภัณฑ์หรือทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้รบั
ผลกระทบจากอุปสงค์ของตลาดและราคาตลาดโลก
- กฎหมายภาษีในบางประเทศอาจมีความไม่ชดั เจน อาจมีการเก็บภาษีกะทันหันและอาจมีผลบังคับย้อนหลัง
ทาให้กองทุนหลักมีค่าใช้จา่ ยเพิ่มขึ้ น
- มาตรฐานบัญชี การตรวจสอบบัญชี และรายงานทางการเงินอาจมีความไม่สอดคล้องกันหรือไม่เพียงพอ
5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน
มูลค่าหุน้ อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ได้จากผลการดาเนิ นงานของบริษัทและ
สภาวะตลาด หากบริษัทล้มละลายหรือมีการปรับโครงสร้างทางการเงิน มูลค่าหุน้ ของบริษัทอาจลดลงและ
ขาดทุนได้ การมีสถานะการลงทุนในหุน้ โดยลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน เช่น วอร์แรนท์
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และหุน้ กูท้ ี่มีอนุ พนั ธ์แฝง อาจมีความผันผวนมากและความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญาด้วย
6) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ประเภท Participation Notes
ตราสารอนุ พนั ธ์ประเภท Participation Notes ไม่ได้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของหลักทรัพย์
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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อ้างอิงเท่านั้น แต่ยงั มีความเสี่ยงที่คู่สญ
ั ญาอาจผิดนัดชาระหนี้ ซึ่งทาให้ขาดทุนได้
7) ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก
หุน้ ของบริษัทขนาดเล็กอาจขาดสภาพคล่องและมีความผันผวนสูง ทาให้มีความเสี่ยงด้านการเงินมากกว่าหุน้
ของบริษัทขนาดใหญ่
การสรุปสาระสาคัญในส่วนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมา
เฉพาะส่วนที่สาคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้อง
กับฉบับภาษาอังกฤษให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ข้างต้นใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก
ผลการดาเนินงานย้อนหลังของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ตั้งแต่ตน้ ปี
กองทุนหลัก
Benchmark

37.09%
12.19%

ตั้งแต่จดั ตั้งกองทุน
(ต่อปี )
-2.09% 15.68% 55.93%
31.57%
-3.50% 10.51% 27.82%
11.23%
1 เดือน

3 เดือน

1 ปี

หมายเหตุ
(1) ข้อมูลจาก Factsheet ของกองทุนหลัก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
(2) ผลการดาเนิ นงานในอดีต มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
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2. คาถามและคาตอบเกี่ยวกับข้อกาหนดในการซื้ อขายและโอนหน่วยลงทุน
2.1 กองทุนรวมนี้ มีวิธีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
การขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งถัดไป
500 บาท
การเปิ ดบัญชี
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความ
ต่างๆ ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด และชาระเงินค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุนเต็มจานวน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีดงั นี้
กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความ
ถูกต้อง
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีนิติบุคคล
1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
บริษัท
3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทน
นิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
4) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลง
นามแทนนิ ติบุคคล
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
1. ซื้ อหน่วยลงทุนด้วยตนเอง
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนให้ครบถ้วน
และชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มจานวน ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
ผูล้ งทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด ชาระเป็ นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอื่น
เฉพาะสานักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ
กรณีที่สั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทยหรือบริษทั จัดการ
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอาจชาระเป็ นเงินสด ชาระเป็ นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอื่นเฉพาะ
สานักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่
ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ทนั ที และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันใน
ชื่อกองทุน
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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กรณีที่สั ่งซื้ อหน่วยลงทุนผ่านผูส้ นับสนุนการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่มิใช่
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน สามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด ชาระเป็ นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือ
เช็ คธนาคารอื่นเฉพาะสานั กหักบัญ ชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่ บริษั ท
จัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้า
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั
บมจ.ธนาคารกสิ ก รไทย บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) หรือธนาคาร
ซิตี้แบงก์
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด
สิทธิในหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือ
วิธีอนื่ ใดดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้ว
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ท (K-Cyber Invest)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ลงนามในคาขอใช้บริการซื้ อขายหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ และหนังสือ
ขอให้หกั บัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษัทจัดการกาหนด สามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจาก
บัญชีเงินฝากดังกล่าวผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนทางอินเตอร์เน็ ตกองทุนรวมกสิกรไทย)
www.kasikornasset.com ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากผ่านโมบาย
แอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS โดยสามารถดาวน์โหลดและสมัครบริการ K-My Funds
และ K PLUS ได้ผ่าน App Store (iOS) และ Play Store (Android)
4. K-Saving Plan (บริการลงทุนสมา่ เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารที่บริษัท
จัดการกาหนด เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็ นประจาตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอ
รับทราบเงื่อนไขและส่งคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
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การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืน
มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่

500
500

บาท
บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน
1. ขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเอง
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน ระบุ
รายละเอียดและความจานงให้ครบถ้วน ชัดเจน แล้วนาคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น
ตั้งแต่เวลาเริ่มทาการถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ต (K-Cyber Invest)
ถือหน่ วยลงทุนที่ลงนามในใบคาขอใช้บริการซื้ อขายหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ สามารถขายคืน
หน่ วยลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนทางอินเตอร์เน็ ทกองทุนรวมกสิกรไทย)
www.kasikornasset.com ภายในเวลา 14.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย
3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผู ้ถื อ หน่ วยลงทุ น สามารถสั ง่ ขายคื น หน่ วยลงทุ น ผ่ า นโมบายแอปพลิ เคชั น่ K-My Funds และ
K PLUS โดยสามารถดาวน์ โหลดและสมัค รบริ ก าร K-My Funds และ K PLUS ได้ผ่ า น App Store
(iOS) และ Play Store (Android)
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุนและได้บนั ทึกรายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผขู ้ ายคืนตามวิธีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการที่คานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการซื้ อขายหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ
2.2 กรณีใดทีบ่ ริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริ ษั ท จัด การสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ เสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น กับ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ของบุ ค คล
ดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดย
ปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัด
ให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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(2) บุคคลที่ปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการที่ บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
หรือในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อ
การลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2.3 กองทุนรวมนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุนไว้อย่างไร
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคา
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่า
ขายคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าว
ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์
ดาเนิ นการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
ตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
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2.4 กองทุนรวมนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตาม
คาสั ่งไว้อย่างไร
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน
หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณี
หนึ่ งดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่
จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้
อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่ อไปนี้ เกิดขึ้ น
ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซอขายในตลาดซื้
ื้
อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบ
ด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุน แก่ผลู ้ งทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่าง
ใดอย่างหนึ่ งดังนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการของตนอันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการ
ดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ น
นายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และ
การเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
หรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการ
ใดๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนิ นการของกองทุนรวมเปิ ดนั้นให้สานักงานทราบ
โดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้อ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
ดาเนิ นการดังนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน
รวมเปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่
ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืน่ และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการ
เปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน
หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน
และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนก็ได้
2.5 กองทุนรวมนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20
วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคา
สัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไปได้
2.6 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
ช่องทางการสับเปลี่ยน
บริษัทจัดการ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนระบุจานวนเงินหรือจานวนหน่ วยลงทุนที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขาย
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หรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน
(2) สื่ออิเล็กทรอนิ กส์
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องลง
นามในคาขอใช้บริการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริษัท
จัดการระบุไว้ในคาขอใช้บริการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบสื่ออิเล็กทรอนิ กส์จนเป็ นเหตุบริษัทจัดการจะไม่สามารถรับ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์น้ัน
2.7 กองทุนรวมนี้ กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการโอนไว้อย่างไร
การโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้แก่ทายาทหรือผูร้ บั ประโยชน์ตามพินัยกรรม
3. การโอนตามคาสัง่ ศาล
4. การโอนอันเนื่ องมาจากการบังคับจานาหน่ วยลงทุน
5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึง่ บริษัทจัดการเห็นสมควรอนุ มตั ิให้โอนได้ เช่น กรณีการแก้ไขหนังสือ
สมุดบัญชีแสดงสิทธิที่เกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซื้ อขาย เป็ นต้น
นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนนอกเหนื อจากกรณีที่ระบุขา้ งต้น
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน่ คาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นาย
ทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื่อ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อน
ไปยังผูร้ บั โอนภายใน 30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่
ว่าทอดใดๆ ในกรณีที่การโอนหน่ วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ได้ ทั้งนี้ ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในภายใต้หวั ข้อ 20 ของโครงการ
จัดการกองทุนรวม เรื่อง "ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน"
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2.8 ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้ อคืน
หน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
ท่านจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาขายและรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนได้จาก
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที่โทร. 0 2888 8888
3. คาถามและคาตอบเกี่ยวกับสิทธิของผูถ้ ือหน่วยลงทุน
3.1 กองทุนรวมนี้ มีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคาขอเปิ ดบัญชีและใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
ของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ
"เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี" และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดาเนิ นการ
ออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผจู ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐานภายในวันที่บริษทั จัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนมีหน้าที่ที่จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและจะต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต่อเมื่อ
บริษัทจัดการได้รบั ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อนั้นได้รบั การจัดสรร
หน่ วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่บริษัทจัดการออกให้ใน
นามบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื้ อหรือขายคืน
หน่ วยลงทุนได้
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจด
แจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลง
ลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ ซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน และมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน รวมทั้งเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน
อนึ่ ง ในกรณีที่เป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ น
จานวนเงินที่ผลู ้ งทุนชาระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเท่านั้น มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิ
การได้รบั จัดสรรหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนไปปรับ
รายการอีกครั้งเพื่อแสดงจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรร
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน เพื่อให้ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนสามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่ วยลงทุน
มอบให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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3.2 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ข้อจากัดในการจัดสรร
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ
จัดสรรในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบ
ล่วงหน้า
ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน
ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิ ด
หน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่
3.3 หากท่านต้องการร้องเรียนจะทาได้อย่างไร
ติดต่อบริษัทจัดการที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 0 2263 6000 หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) ที่ โทร. 0 2230 2240-1

3.4 นโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ไม่มี
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
4.1 รายชื่อคณะกรรมการ
นายพัชร สมะลาภา
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์
รายชื่อผูบ้ ริหาร
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
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นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นางสาวเอื้ อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางหทัยพัชร์ ชูโต
นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายยุทธนา สินเสรีกุล
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย

Chief Investment Officer
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
Associate Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer

4.2 จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จานวน 199 กองทุน
4.3 มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
มูลค่าสินทรัพย์กองทุนรวมภายใต้การจัดการ 1,069,759,793,999.71 บาท
4.4 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นางสาวชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร
นางสาวปรานี เกียรติชยั พิพฒ
ั น์
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การ
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนมัลติแอสเซท
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูบ้ ริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
ผูบ้ ริหารฝ่ ายวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง
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4.5 รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ
คุณชุณหวรรณ
สาขาการเงิน,
ขัตตินานนท์
University of Texas at Austin
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาการบัญชี (International
Programme),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา
คุณนาวิน
- Master of Business
Administration in Finance and
อินทรสมบัติ
Derivatives,
University of North Carolina at
Chapel Hill, United States
- ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน

ประสบการณ์การทางาน
- ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด

ประสบการณ์การทางาน
- Chief Investment Officer บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- รองกรรมการผูจ้ ดั การและประธานบริหาร
การลงทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย จากัด
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย
จากัด
- Assistant Managing Director
Equity and Derivatives Trading Group
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Vice President
Direct Investment
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY
CO.,LTD
- Chief Financial Officer,
CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD
- Assistant Vice President
กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
- Assistant Vice President
Investment Banking Department
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รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารอง
รายชื่อ
ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์การทางาน
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
- Exploration Engineer,
SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER
- Master of Science in Finance - ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
คุณกันตยา
University of Warwick,
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
พสุหิรญ
ั นิกร
United Kingdom
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
- ปริญญาตรี
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
คณะเศรษฐศาสตร์
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
(International Programme),
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives,
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
คุณพีรกานต์ ศรีสุข - Master of Science in
Finance, London School of
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
Economics and Political
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
Science (LSE),
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
United Kingdom
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
-ปริญญาตรี
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
คณะเศรษฐศาสตร์,
- Product Controller (Associate)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE
BANK (LONDON, UNITED KINGDOM)
-Risk & Control Analyst
Exotic Trade Review (Equity & Rates
Derivatives), DEUTSCHE BANK (LONDON,
UNITED KINGDOM)
- ปริญญาโท International
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุน
คุณวีรยา จุลมนต์
Securities, Investment and
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
Banking, University of Reading, - ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
United Kingdom
ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จากัด
-ปริญญาตรี
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
คณะเศรษฐศาสตร์,
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,
บลจ. กสิกรไทย จากัด
ผูล้ งทุนสามารถดูรายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนสารองเพิ่มเติมได้ที่ Website: www.kasikornasset.com
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน

21

หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
4.6 รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
 ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-888-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-3456
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร. 02-684-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทร. 02-680-1000
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทร. 02-680-6000
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1116, 02-618-1019
 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-841-9100
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-657-7171
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด โทร. 02-697-3800
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทร. 02-861-5508
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-9234
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โทร. 02-672-5900
 ธนาคารออมสิน โทร. 02-614-9821
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทร. 02-632-7955
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800 ต่อ 808,809
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8996
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทร. 02-695-5555
 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-695-5555 ต่อ 5847-9
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชน
ั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทร. 02-658-5000 ต่อ 3870
 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชน
ั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด โทร. 1766
 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (Unit Link) โทร. 02-633-6000
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6666
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทร. 1766
 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8852
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทร. 02-888-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทร. 02-949-1999
 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทร. 02-261-2300
 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด โทร. 02-635-1718
 ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9999
 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด โทร. 0 2633 6000
 บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โทร. 02-207-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 1558
 บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทร. 0-2088-9100,

0-2343-9500,0-2088-9399
 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-659-8000

รายชื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง โดยถือ
ว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการเพิ่มเติม
4.7 ใครเป็ นผูด้ แู ลปรับปรุงรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือ
หน่วยลงทุนเป็ นไปอย่างถูกต้อง
นายทะเบียนกองทุนคือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
4.8 ใครเป็ นผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดการให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนคือ ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) โทรศัพท์ 0 2230 2240-1
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายใน
การรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนด้วย
5. ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888

ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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กองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของกองทุน China
Focus Fund โดยมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตาม
ระดับราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอืน่ ที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปั จจัย
ความเสี่ยงต่างๆ อาทิ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที่กองทุนหลักลงทุนไว้ และ
ส่งผลให้มลู ค่าหน่ วยลงทุนมีความผันผวน อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงของตลาดได้โดย
การกระจายสัดส่วนการลงทุนในกองทุนต่างๆ อย่างเหมาะสมโดยกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อ
ควบคุมระดับความเสี่ยงโดยรวมของกองทุนให้อยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมกับนโยบายการลงทุนและมีดุลยภาพกับผลตอบแทน
ตามที่คาดหวัง
 สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการที่กองทุนไม่สามารถจาหน่ าย
หลักทรัพย์ที่ลงทุนได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการสามารถลด
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้โดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่มี
คุณภาพ และมีเงื่อนไขการซื้ อขายหน่ วยลงทุนที่สอดคล้องหรือเอื้ อกับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุน
 ความเสี่ยงจากการรับชาระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซึ่งเกิดจากความล่าช้าของการรับชาระคืนเงิน
ลงทุนจากความแตกต่างทางด้านเวลา และขัน้ ตอนในการซื้ อขายที่ต่างกันระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็
ดี ทางกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ที่มีลกั ษณะคล้ายเงินฝาก หรือ ตราสารแห่งหนี้ ทัว่ ไป หรือ
เงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสาร หรือ ระยะเวลาการฝากเงิน แล้วแต่กรณีตา่ กว่า
1 ปี เพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี่ยงจากการรับชาระคืนเมือมีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผู ้
ลงทุน
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) ซึ่งเกิดจากการที่
กองทุนนาเงินไปลงทุนในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน ก็จะ
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้
อย่างไรก็ตามกองทุนสามารถลดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้โดยลงทุนในหลายสกุลเงินหรือเลือกลงทุนในประเทศที่วิเคราะห์แล้วว่ามี
เสถียรภาพหรือโดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและปั จจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนโดยใกล้ชิด อีกทั้ง
กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นเครื่องมือป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
 ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงในสาธารณรัฐประชาชนจีน (Country Market) ซึ่งเกิดจากการลงทุนในตลาดทุนใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทาให้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง
ข้อจากัดทางด้านกฎหมาย และ การทาธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อราคา
ของมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ ทั้งนี้ กองทุนสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดทุนต่างๆได้โดย
ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสมา่ เสมอ
 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยง (Hedging Risk) เป็ นความเสี่ยงที่
เกิดจากการลงทุนของกองทุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อเป็ นการป้ องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่สามารถ
ป้ อ งกันความเสี่ ยงจากอัต ราแลกเปลี่ ยนได้ท้ังหมด อย่างไรก็ ดีก องทุ นจะมี พิ จารณาลงทุ น ในสัญ ญาซื้ อขาย
ล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างระมัดระวัง ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่กองทุนมีฐานะ
การลงทุนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งอาจทาให้มีความผันผวนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเพิ่มมาก
ขึ้ น ทาให้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัดทางด้านกฎหมาย
และ การทาธุ รกรรมทางการเงินของประเทศที่กองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่ วยลงทุนของ
กองทุ น ได้ ทั้งนี้ กองทุ น สามารถลดความเสี่ ยงจากการลงทุ น ในตลาดทุ นต่ างๆได้โดยติ ด ตามและวิเคราะห์
สถานการณ์ ดา้ นเศรษฐกิจและการเมื องของประเทศที่ กองทุ น ลงทุ น อย่างสมา่ เสมอ รวมทั้ง กองทุ น หลัก มี
กระบวนการพิจารณาการคัดเลือกตราสารที่มีคุณภาพ วิเคราะห์ปัจจัยพื้ นฐานของตราสารนั้นๆ เพื่อให้สิ นทรัพย์
ที่ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แนวทางข้างต้นอาจไม่สามารถลดความ
เสี่ยงการลงทุนในประเทศเดียวได้เท่าที่ควร เนื่ องจากเป็ นนโยบายของกองทุนที่ประสงค์จะลงทุนในประเทศใด
ประเทศหนึ่ งเพียงประเทศเดียว
ความเสี่ ยงจากข้อจ ากัด การน าเงิ น ลงทุ น กลับ ประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่ รัฐบาลของ
ประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือสังคม ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ ผู ้
ลงทุนอาจได้รบั ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือชี้ ชวน
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้ นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตา่ กว่า 2
ไม่เกิน 35%
อันดับแรก
3 หน่ วย CIS ในประเทศ
ไม่เกิน 10%
หน่ วย CIS ต่างประเทศ
ไม่จากัดอัตราส่วน
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมี
ไม่เกิน 20%
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
หรือ
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุน
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ น
ในต่างประเทศหรือผูม้ ีภาระ
ประกัน
ผูกพันมีภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
โดยเลือกใช้ credit rating แบบ
ดาเนิ นงานของกองทุน)
national scale
5 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใด
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
จะสูงกว่า
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย
1. 10%หรือ
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2. น้ าหนักของตราสารที่
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
ลงทุนใน benchmark +
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
5%
filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ < 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
อัตราใดจะสูงกว่า
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย (1) 10% หรือ
ตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ (2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่
ลงทุนใน benchmark + 5%
ธพ. ในประเทศไทย)
6.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี รายละเอียดตาม
แบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
< 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1 หรือ
6.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือ
คู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัทที่อยูใ่ น
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่
กลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน
อัตราใดจะสูงกว่า
ธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
(1) 25% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark +
10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบ
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคลดังกล่าว) ปี บัญชี เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุ
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี้
โครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบ
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
อายุกองทุน
1.2 ธพ.
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุ
1.3 บง.
กองทุน คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้
1.4 บค.
เฉพาะ MF ที่มี อายุโครงการ > 1 ปี
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรือ ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่
กองทุนรวมได้ดาเนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้
ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถ
ขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 :
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา
(single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating
3 reverse repo ในประเทศ
ไม่เกิน 25%
4 securities lending ในประเทศ
ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ่งได้แก่
รวมกัน
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณ
ตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อที่ตวั ตราสารและ/หรือผูอ้ อก
ตราสารที่ตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade /
unrated)
หน่ วย CIS ในประเทศ
6
หน่ วย CIS ต่างประเทศ
derivatives โดยมี hedging limit :
7
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 20%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 ตราสารหนี้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง 1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทย
liability) ของผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน
หรือตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ) สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารมี
หนี้ สิน ทางการเงินที่ออกใหม่กอ่ นครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป
และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนามูลค่าหนี้ สิน ทาง
การเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้ สินทางการเงินตาม งบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มี
การเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้ สิน
ทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ใน
กรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสาร ที่
ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade
หรือไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การ
จัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการ
ออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผอู ้ อก
ตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคล
ดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

2 หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง

อัตราส่วน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่ วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกัน เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนิ นการ

ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
ของรอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม เป็ นระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง
อัตราตาม
เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2) เรียกเก็บจริง(2)
โครงการ(2)
ปี 60/61
ปี 61/62
ปี 62/63
1. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(1)
1.1 ค่าธรรมเนี ยมการขาย
ไม่เกิน 1.50
1.50
1.50
1.50
1.2 ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืน
ไม่เกิน 1.50
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
1.3 ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนี ยมการ
ขายของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั ราใดสูงกว่า
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน
2.1 ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.2 ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.3 ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
อัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ
ตามอัตราที่จ่ายจริง
หรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ น
กรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(3)
3.1 ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 3.2100
1.07
1.08
1.07
3.2 ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605
0.04
0.04
0.04
3.3 ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.3210
0.11
0.11
0.11
3.4 ค่าใช้จ่ายการใช้ดชั นี
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.02
0.03
3.5 ค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินปั นผล
ตามที่จ่ายจริง
0.01
3.4 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ(4)
ตามที่จ่ายจริง
0.01
0.01
0.01
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1 ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07%
ของจานวนเงินทุน
ของโครงการ
4.2 ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.07%
0.00
0.00
ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
(5)
5. อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยทั้งหมด ต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ไม่เกิน 4.0125
1.25
1.26
1.26
ต่อปี
(1)บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย
ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
(2)ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่หกั จากกองทุนรวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้ว
(3)มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด เว้นแต่คา่ ธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
(4)ค่าใช้จ่ายอื่นที่ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(5)ไม่รวมค่านายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนี ยมต่างๆที่เกิดขึ้ นจากการซื้ อขายหลักทรัพย์

รายละเอียดการลงทุน การกูย้ มื เงินและการก่อภาระผูกพัน ของกองทุนเปิ ดเค ไชน่า หุน้ ทุน
รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รายละเอียดการลงทุน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ในประเทศ
เงิ นฝาก
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ต่างประเทศ
ประเทศลักเซมเบอร์ก
หน่วยลงทุน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
เงิ นฝาก
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
สัญญาที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลีย่ น
สินทรัพย์หรือหนี้ สินอื่น
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน

มูลค่าตามราคาตลาด
123,028,920.67
123,028,920.67
7,047,213,845.21

% NAV
1.73
1.73
98.85

7,039,721,368.48

98.75

7,492,476.73
(59,688,451.84)
(59,688,451.84)
18,528,478.54
7,129,082,792.58
121.72%

0.11
(0.84)
(-0.84)
0.26
บาท

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
มูลค่าตาม
%NAV
ราคาตลาด
(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ
0.00 0.00
(ข) ตราสารที่ ธนาคารที่ มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น ธนาคารพาณิชย์ หรื อบริ ษัทเงินทุน เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย 130,521,397.40 1.83
ผูร้ ับรอง ผูร้ ับอาวัล ผูส้ ลักหลัง หรื อผูค้ า้ ประกัน
(ค) ตราสารที่ มอี ันดับความน่ าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade)
0.00 0.00
(ง) ตราสารที่ มอี ันดับความน่ าเชือ่ ถืออยู่ในอันดับตา่ กว่าอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (investment grade) หรื อ
0.00 0.00
ตราสารที่ ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่ าเชือ่ ถือ
(จ) ตราสารที่ มคี ุณสมบัติไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทน.87/2558
0.00 0.00
กลุม่ ของตราสาร

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน
ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้เป็ นรายตัว

ประเภท

ผูอ้ อก

1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ

อันดับ
วันครบ
ความ
กาหนด น่าเชื่ อถือ
ของตราสาร
N/A

2. เงินฝากธนาคาร The Bank of New York
Mellon SA/NV
3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

N/A
N/A

อันดับความ
น่าเชื่ อถือ มูลค่า
มูลค่าตาม
ของผูอ้ อก/ หน้าตั ๋ว
ราคาตลาด
ค้าประกัน
AA+(tha),
102,405,513.14
F1+(tha)
A1,P-1
7,492,476.73
AA+(tha),
F1+(tha)

20,623,407.53

สัดส่วนเงิ นลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนที่บริษทั จัดการตั้งไว้ในแผนการลงทุนสาหรับกลุม่ ตราสาร
ตาม (ง) เท่ากับ 0.00%

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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รายละเอียดการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

ประเภทสัญญา

คู่สญ
ั ญา

สัญญาที่อา้ งอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Siam Commercial Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Bank of Ayudhya Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Kasikorn Bank Plc.
สัญญาฟอร์เวิร์ด Krung Thai Bank Plc.

ความ
น่าเชื่ อถือ วัตถุประสงค์
ของผูอ้ อก
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AAA(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AAA(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)
AAA(tha)
AA+(tha)
AAA(tha)
AA+(tha)
AAA(tha)
AA+(tha)
AA+(tha)

ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
ป้ องกันความเสี่ ยง
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มูลค่าตาม
ราคาตลาด

% NAV

-1,623,233.91
1,623,233.91
311,263.04
-11,412,978.26
-785,191.30
-7,969,236.07
-10,722,622.95
-5,328,811.48
-5,654,590.16
-22,618,360.66
-11,476,700.00
-2,052,222.22
-5,382,222.22
1,430,600.00
12,935,000.00
1,548,400.00
2,673,847.83
-1,038,091.30
-374,986.96
-1,230,586.96
-1,447,608.70
-198,467.39
11,043,923.91

-0.02%
0.02%
0.00%
-0.16%
-0.01%
-0.11%
-0.15%
-0.07%
-0.08%
-0.32%
-0.16%
-0.03%
-0.08%
0.02%
0.18%
0.02%
0.04%
-0.01%
-0.01%
-0.02%
-0.02%
0.00%
0.15%

วันครบ
กาหนด

กาไร/ขาดทุน
(net gain/loss)

23 ก.ย. 2563 -1,623,233.91
23 ก.ย. 2563 1,623,233.91
23 ก.ย. 2563
311,263.04
23 ก.ย. 2563 -11,412,978.26
23 ก.ย. 2563 -785,191.30
14 ต.ค. 2563 -7,969,236.07
14 ต.ค. 2563 -10,722,622.95
14 ต.ค. 2563 -5,328,811.48
18 พ.ย. 2563 -5,654,590.16
18 พ.ย. 2563 -22,618,360.66
9 ธ.ค. 2563 -11,476,700.00
13 ม.ค. 2564 -2,052,222.22
13 ม.ค. 2564 -5,382,222.22
10 ก.พ. 2564 1,430,600.00
10 ก.พ. 2564 12,935,000.00
10 ก.พ. 2564 1,548,400.00
10 มี.ค. 2564 2,673,847.83
10 มี.ค. 2564 -1,038,091.30
7 เม.ย. 2564 -374,986.96
7 เม.ย. 2564 -1,230,586.96
5 พ.ค. 2564 -1,447,608.70
9 มิ.ย. 2564
-198,467.39
9 มิ.ย. 2564 11,043,923.91
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของกองทุนเปิ ดเค ไชน่า หุน้ ทุน กับเกณฑ์มาตรฐาน
(1) ผลการดาเนิ นงานตามปี ปฏิทินย้อนหลัง
ปี

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

หน่ วย: % ต่อปี
2560 2561

ผลตอบแทนกองทุนรวม

3.60

-17.58

15.47

11.95

10.93

2.34

1.85

37.09

-14.47

12.10

ผลตอบแทนตัวชี้ วัด*

3.49

-16.23

23.56

7.09

10.08

-1.45

2.75

47.03

-19.13

20.65

ความผันผวน
(Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน

18.79

22.81

16.44

16.41

14.70

24.75

19.30

11.05

19.80

15.38

ความผันผวน (Standard
deviation) ของตัวชี้ วัด*

21.31

29.65

17.90

18.55

12.25

7.50

9.87

12.86

22.04

16.4

2562

(2) ผลการดาเนิ นงานย้อนหลัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน
1 ปี
3 ปี
5 ปี
10 ปี
ตั้งแต่
ต้นปี
(%)
(%)
(%ต่อปี ) (%ต่อปี ) (%ต่อปี ) (%ต่อปี ) จัดตั้ง
(%)
(%ต่อปี )
-7.09 12.39
2.32
4.58
-1.92
5.43
4.79
4.34
ผลตอบแทนกองทุนรวม
ผลตอบแทนตัวชี้ วัด*

17.50

23.92

21.83

33.70

7.19

12.23

8.45

7.61

ความผันผวน (Standard deviation)
ของผลการดาเนินงาน (%ต่อปี )
ความผันผวน (Standard deviation)
ของตัวชี้ วัด (%ต่อปี )*

28.59

24.23

30.47

24.48

20.14

19.03

19.02

19.10

26.61

23.18

28.48

23.07

20.84

17.31

18.27

18.67

* ดัชนี ชวัี้ ด คือ ดัชนี MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD โดยมีรายละเอียดดังนี้
• ดัชนี MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตรา
แลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 75
• ดัชนี MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 25
โดยก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ใช้ MSCI China Capped 10% Index (N) ปรับด้วยต้นทุนการป้ องความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน และได้เชื่อมต่อกับดัชนี ชี้วัดปั จจุบนั ตั้งแต่วนั ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เนื่ องจากกองทุนได้มี
การเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD เป็ นกองทุน JPMorgan
Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD
** ผลการดาเนิ นงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็ นสิ่งยืนยันถึงผลการดาเนิ นงานในอนาคต
*** เอกสารการวัดผลการดาเนิ นงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จดั ทาขึ้ นตามมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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กองทุนนี้ เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที่เกิดขึ้ นจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึงวันสิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา เท่ากับ -36.65%
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ทริสเรทติ้ ง จากัด

ทริสเรทติ้ งใช้สญ
ั ลักษณ์ตวั อักษรแสดงผลการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาวจานวน 8 อันดับ
โดยเริ่มจาก AAA ซึ่งเป็ นอันดับเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ่งเป็ นอันดับตา่ สุด โดยตราสารหนี้ ระยะกลางและยาวมีอายุ
ตั้งแต่ 1 ปี ขึ้ นไป และแต่ละสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้

AAA - อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตา่ ที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
AA - มีความเสี่ยงตา่ มาก บริษทั มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สงู มาก แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
A - มีความเสี่ยงในระดับตา่ บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
BBB - มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ
แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถ
ในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า
อันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน

รายการคาถามและคาตอบเกี่ยวกับกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ จากัด
อันดับความน่ าเชื่อถือระยะยาวของตราสารหนี้ แบ่งได้ดงั นี้
อันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน (Investment Grade)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุด และมีความเสี่ยงตา่ ที่สุด มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืน
เงินต้นในเกณฑ์สูงสุด และได้รบั ผลกระทบน้อยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
‘AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงมาก และมีความเสี่ยงตา่ มาก มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงิน
ต้นในเกณฑ์สูงมาก แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับ AAA
‘A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือสูงและมีความเสี่ยงตา่ มีความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์
สูง แต่อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่าอันดับเครดิตที่
อยูใ่ นระดับสูงกว่า
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับที่สูงกว่า มี
ความสามารถในการชาระดอกเบี้ ยและคืนเงินต้นในเกณฑ์ที่เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการชาระหนี้ ที่อ่อนแอลงเมื่อเทียบกับ
อันดับเครดิตที่อยูใ่ นระดับสูงกว่า อันดับเครดิตนี้ เป็ นอันดับเครดิตตา่ สุดในกลุ่มของอันดับเครดิตในระดับน่ าลงทุน
อันดับเครดิตสนับสนุ น (Support Ratings
‘1’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ A‘2’ เทียบเท่ากับการจัดอันดับ ที่ระดับ BBBอันดับเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะสั้นสาหรับประเทศไทย
F1(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถขัน้ สูงสุดในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกาหนดเมื่อเปรียบเทียบกับผู ้
ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใต้อนั ดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์ โดย
อันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อก
ตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้กบั ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดย
รัฐบาล ในกรณีที่มรี ะดับความน่ าเชื่อถือสูงเป็ นพิเศษ จะมีสญ
ั ลักษณ์ “+” แสดงไว้เพิ่มเติมจากอันดับความน่ าเชื่อถือ
ที่กาหนด
F2(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกาหนดเวลาในระดับที่น่าพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหนี้ อื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ระดับของความน่ าเชื่อถือดังกล่าวยังไม่อาจ
เทียบเท่ากับกรณีที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สูงกว่า
F3(tha)
แสดงถึงระดับความสามารถในการชาระหนี้ ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกาหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอืน่ หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน อย่างไรก็ดี ความสามารถในการชาระหนี้
ดังกล่าวจะมีความไม่แน่ นอนมากขึ้ นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกว่าตราสารที่ได้รบั การ
จัดการจัดอันดับที่สูงกว่า
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คาอธิบายการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษทั ฟิ ทช์ เรทติ้ งส์ (ประเทศไทย) จากัด
อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวสาหรับประเทศไทย
AAA (tha)
’AAA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของอันดับความน่ าเชื่อถือภายในประเทศไทย ซึ่งกาหนดโดยฟิ ทช์โดย
อันดับความน่ าเชื่อถือนี้ จะมอบให้กบั อันดับความน่ าเชื่อถือที่มีความเสี่ยง “น้อยที่สุด” เมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตรา
สารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแล้วจะกาหนดให้แก่ตราสารทางการเงินที่ออกหรือค้าประกันโดย
รัฐบาล
AA (tha)
’AA’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดย
ระดับความน่ าเชื่อถือของตราสารทางการเงินขัน้ นี้ ต่างจากผูอ้ อกตราสารหรือตราสารหนี้ อื่นที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
A (tha)
’A’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ดี
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ โดยตรง
ตามกาหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารอื่นที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูง
กว่า
BBB (tha)
’BBB’ แสดงถึงระดับความน่ าเชื่อถือขัน้ ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูอ้ อกตราสารอืน่ ในประเทศไทย อย่างไรก็ดี มี
ความเป็ นไปได้มากว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน
การชาระหนี้ ได้ตรงตามกาหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี้ มากกว่าตราสารหนี้ อื่นที่ได้รบั การจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือในประเภทที่สูงกว่า
เครื่องบ่งชี้ พิเศษสาหรับประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไว้ต่อจากอันดับความน่ าเชื่อถือทุกอันดับ เพื่อแยกความ
แตกต่างออกจากการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือระดับสากล เครื่องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว้เพิ่มเติมต่อ
จากอันดับความน่ าเชื่อถือสาหรับประเทศหนึ่ งๆ เพื่อแสดงถึงสถานะย่อยโดยเปรียบเทียบกันภายในอันดับความ
น่ าเชื่อถือขัน้ หลัก ทั้งนี้ จะไม่มีการระบุสญ
ั ลักษณ์ต่อท้ายดังกล่าวสาหรับอันดับความน่ าเชื่อถืออันดับ ”AAA(tha)”
หรืออันดับที่ตา่ กว่า “CCC(tha)” สาหรับอันดับความน่ าเชื่อถือในระยะยาว
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Aaa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aaa มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Moody’s บริษัทผูอ้ อกตรา
สารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
Aa
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
Baa
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Baa มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัทผูอ้ อกตรา
สารลดลง
Ba
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ น้อยกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยงจากความ
ไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่
สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ มากกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ อยูใ่ น
ปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการ
ชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้

อันดับเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวั เลข 1, 2 และ 3 ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ
เครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Moody’s
Short-Term Bank Deposit Ratings
การจัดอันดับเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย์ โดย Moody’s
Moody’s ใช้สญ
ั ลักษณ์แสดงความสามารถในการชาระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ดังนี้
P-1
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-1 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดีมาก
ตลอดจนมีความสามารถที่แข็งแกร่งมากในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาที่เหมาะสม
P-2
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-2 สาหรับเงินฝากนั้น มีสถานะคุณภาพด้านเครดิตที่ดี และมี
ความสามารถที่แข็งแกร่งในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาที่เหมาะสม
P-3
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับเครดิตที่ P-3 สาหรับเงินฝากนั้นจะมีสถานะคุณภาพด้านเครดิตในระดับที่
ยอมรับได้ และมีความสามารถที่เพียงพอต่อการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
NP
ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รบั การจัดอันดับ “Not Prime” สาหรับเงินฝากนั้น มีคุณภาพเครดิตตา่ หรือน่ ากังวลและมี
ความไม่แน่ นอนในความสามารถในการชาระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาที่เหมาะสม
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คาอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ Standard & Poor’s
AAA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AAA มีความน่ าเชื่อถือสูงที่สุดที่ได้รบั จาก Standard & Poor’s บริษัทผู ้
ออกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงที่สุด
AA
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ AA แตกต่างจากตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้ อกตราสารมีความสามารถในการชาระหนี้ สูงมาก
A
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ A อาจได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมในทางลบมากกว่ากลุ่มที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือสูงกว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสาร
ยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ สูง
BBB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BBB มีความปลอดภัยพอสมควร อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาให้ความสามารถในการชาระหนี้ ของบริษัทผูอ้ อกตรา
สารลดลง
BB
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ น้อยกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือในระดับตา่ กว่า อย่างไรก็ดีบริษัทผูอ้ อกตราสารมีความเสี่ยงจากความ
ไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจ การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทผูอ้ อกตราสารไม่
สามารถชาระหนี้ ได้
B
ตราสารหนี้ ที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ B มีความเป็ นไปได้ที่ผถู ้ ือตราสารจะไม่ได้รบั การชาระหนี้ มากกว่า
ตราสารที่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ BB แต่บริษัทผูอ้ อกตราสารยังคงมีความสามารถในการชาระหนี้ อยูใ่ น
ปั จจุบนั ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการ
ชาระหนี้ หรือความตั้งใจในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
อันดับเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื่องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อท้าย เพื่อจาแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอันดับเครดิตภายในระดับเดียวกัน
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงใน
อนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือ
ผูข้ ายหน่ วยลงทุน
2. ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผูข้ ายหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
3. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
4. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่
สนใจจะลงทุนที่ตอ้ งการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ที่บริ ษัท
จัดการ ตัวแทน และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนั กงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุ นกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุ นดังกล่ าวให้บริษัทจัดการ
ทราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
6. ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (connected
person) และการลงทุ นตามอัตราส่วนที่กาหนดในวัตถุ ประสงค์การลงทุน เป็ นต้น ได้ที่สานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
7. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผล
ขาดทุนของกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ส่ ถานะ
ทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของบลจ.กสิกรไทย
8. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ
ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน
9. การพิจารณาร่างหนั งสือชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุ นรวมนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าสานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ดเค ไชน่า หุน้ ทุน

หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และส่วน
รับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ ผูส้ นใจลงทุนควรร้องขอหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญจากบริษัทจัดการหรือผูข้ าย
หน่ วยลงทุน โดยผูส้ นใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ อาทิ วัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และคาเตือน เป็ นต้น ก่อนตัดสินใจลงทุน

หนังสือชี้ ชวนฉบับนี้ รวบรวมโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
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คาจากัดความ / คานิยาม :
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กองทุน/กองทุนเปิ ด/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน หมายถึง กรมธรรม์ที่บริษทั ประกันชีวิตออกให้ผเู ้ อาประกันภัย เพื่อเป็ นหลักฐานว่าผู ้
เอาประกันภัยและบริษัทประกันภัยได้มีการทาสัญญาประกันชีวติ และสัญญาการลงทุนในหน่ วยลงทุน โดยมีขอ้ ตกลงว่าผู ้
เอาประกันจะชาระเงินค่าเบี้ ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวติ สาหรับการให้ความคุม้ ครองต่อการมรณะหรือการจ่ายเงิน
เมื่อมีการทรงชีพ และผูเ้ อาประกันภัยจะชาระเงินค่าหน่ วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกันชีวิตใน
ฐานะตัวแทนสนับสนุ น
กองทุนต่างประเทศ หมายถึง กองทุนรวมที่จดั ตั้งและจัดการในต่างประเทศซึ่งกองทุนลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
การเพิ่มขึ้ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนิ นงาน หมายถึง การเพิม่ ขึ้ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนิ นงานตามมาตรฐาน
บัญชีฉบับที่ 42 และ กาไรสุทธิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
จองซื้ อ หมายถึง จองซื้ อหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทจากัดที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ตั้งขึ้ นและถือหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
บริษัทประกันชีวิต หมายถึง บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ หมายถึง ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน หมายถึง ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หมายถึง ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่
ได้รบั ใบอนุ ญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) การค้า
หลักทรัพย์ (Dealer) และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ทั้งในส่วนของหลักทรัพย์ทวั ่ ไป หรือหลักทรัพย์ที่จากัด
เฉพาะหน่ วยลงทุน แล้วแต่กรณี
ผูส้ อบบัญชี หมายถึง ผูส้ อบบัญชีของกองทุน
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดตาม
ทะเบียนหน่ วยลงทุน เมื่อสิ้ นวันที่คานวณนั้น โดยคานวณตามหลักสากล เป็ นตัวเลขทศนิ ยม 5 ตาแหน่ งและตัดตาแหน่ งที่
5 ทิ้ ง
ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ราคาเสนอขายครั้งแรก หมายถึง ราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนที่เสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกตามมูลค่าที่
ตราไว้ของหน่ วยลงทุนซึ่งจะต้องบวกด้วยค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคาขายหน่ วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนที่คานวณจากมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขาย
หน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการขายนั้น บวกด้วยค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนที่คานวณจากมูลค่าหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทา
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน

3

การรับซื้ อคืนนั้น หักด้วยค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
วันทาการ หมายถึง วันทาการของบริษัทจัดการ
วันทาการขาย หมายถึง วันทาการปกติของบริษัทจัดการ และของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษทั จัดการจะประกาศกาหนด
เพิ่มเติม
วันทาการของกองทุนหลัก หมายถึง วันทาการของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศมีลกั ษณะในทานอง
เดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุน วันทาการของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียน และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
วันทาการรับซื้ อคืน หมายถึง วันทาการปกติของบริษัทจัดการ และของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศ
กาหนดเพิ่มเติม
มติพิเศษ หมายถึง มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ศูนย์ซอขายหลั
ื้
กทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซอขายหลั
ื้
กทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายดอกเบี้ ยเงินให้กยู ้ มื ของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
สัง่ ขายคืน หมายถึง สัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนในวันทาการรับซื้ อคืน
สัง่ ซื้ อ หมายถึง สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในวันทาการขายภายหลังจากระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก
สัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หมายถึง สัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทาการรับซื้ อคืน
สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หมายถึง เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิ กส์อื่นใดอย่างใด
อย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างที่บริษทั จัดการสามารถใช้สาหรับรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่ วยลงทุน หมายถึง หน่ วยลงทุนของกองทุน
หน่ วยลงทุนควบคู่กรมธรรม์ หมายถึง หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่ขายควบคู่ไปกับการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตใน
รูปแบบของกรมธรรม์ประกันชีวติ ควบการลงทุน
หนังสือชี้ ชวน หมายถึง หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
คาอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาย่อและความหมายของคาย่อ รวมถึงคาศัพท์ที่ปรากฏ
ในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
คาศัพท์
คาอธิบายศัพท์
“กลุ่มกิจการ”
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชี
กาหนดให้จดั ทางบการเงินรวม
“กองทุนฟื้ นฟู”
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่า
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ต้งั ขึ้ นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
พันธบัตรเอเชีย”
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชีย
ระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุม
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คาศัพท์

“กองทุน AI”
“กองทุน buy & hold”

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

“กองทุน ETF ต่างประเทศ”
“กองทุน infra”

“กองทุน LTF”
“กองทุน property”

“กองทุน UI”
“การลดความเสี่ยง”

คาอธิบายศัพท์
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and
Pacific Central Banks (EMEAP)
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual
Fund)
กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จน
ครบกาหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบ
การลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม
กองทุนที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงการ
ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้
ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จดั ตั้งขึ้ น
ตามกฎหมายต่างประเทศ
กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ
รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้ นฐานของ
ประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้ นฐานที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้ นฐานต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ
ทานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐานตาม 1. ทั้งนี้
ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้ นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท
ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund)
กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้ นตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund)
การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน
derivatives ที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
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คาศัพท์

“โครงการ”
“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

“เงินฝากอิสลาม”

“ดัชนี กลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”
“ดัชนี เงินเฟ้ อ”
“ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน”
“ตราสารภาครัฐไทย”

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

“ตราสาร Basel III”

คาอธิบายศัพท์
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร
(speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี่ยงทัว่ ไปและความเสี่ยงเฉพาะของ
ทรัพย์สินที่ตอ้ งการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการจัดการกองทุนรวม
ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
เงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคาร
ออมสิน
ข้อตกลงที่เป็ นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่
เทียบเคียงได้กบั เงินฝาก โดยคู่สญ
ั ญาที่เทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ ากสามารถ
เรียกคืนเงินต้นจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่เทียบเคียงได้กบั
ผูร้ บั ฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ
ดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิ ด
ดัชนี ที่จดั ทาขึ้ นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อ
ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้
ตราสารดังนี้
1. ตัว๋ เงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุน้ กู ้ ที่กระทรวงการคลังหรือ
กองทุนฟื้ นฟูเป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
ตราสารที่มีรูปแบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย
ที่รฐั บาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่ วยงาน
ของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผู ้
ค้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น
ตราสารเพื่อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่า
ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจาก
หลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee
on Banking Supervision (Basel III)
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คาศัพท์
“ตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ”

“ธปท.”
“ธพ.”
“บค.”
“บง.”
“บล.”
“บลจ.”
“บริษัทจดทะเบียน”
“บริษัทย่อย”

“บริษัทใหญ่”

“แบบ filing”
“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

“ผูม้ ีภาระผูกพัน”

“ศูนย์ซอขาย
ื้
derivatives”

คาอธิบายศัพท์
ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขนเพื
ึ้ ่อการซื้ อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้ อเสนอขายหลักทรัพย์จาก
ผูเ้ สนอซื้ อหลายรายและผูเ้ สนอขายหลายราย
2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกาหนดเกี่ยวกับ
วิธีการในการซื้ อขายหลักทรัพย์ไว้เป็ นการล่วงหน้า โดย
ผูใ้ ห้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้ อขาย
เป็ นประการอื่น และผูเ้ สนอซื้ อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บริษัทเงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์
บล. ที่ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั การอนุ ญาตให้ทา
การซื้ อขายได้ใน SET
บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทา
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทา
และเปิ ดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณา
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด
บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทา
งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทา
และเปิ ดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณา
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง
ซึ่งกาหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนด
ประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
ผูท้ ี่มีภาระผูกพันในการชาระหนี้ ตามตราสารทางการเงินในฐานะ
ผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ า้ ประกัน แล้วแต่
กรณี
ศูนย์ซอขายดั
ื้
งนี้
1. ศูนย์ซอขาย
ื้
derivatives ที่ได้รบั ใบอนุ ญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
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คาศัพท์

“หน่ วย CIS”

“หน่ วย infra”

“หน่ วย property”

“หุน้ กูร้ ะยะสั้น”
“B/E”
“benchmark”

“CIS operator”

“concentration limit”
“counterparty limit”

คาอธิบายศัพท์
2. ศูนย์ซอขาย
ื้
derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้ นและให้บริการได้ตาม
กฎหมายต่างประเทศและได้รบั การยอมรับจากสานักงาน
หน่ วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
1. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
หน่ วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้ นฐาน
ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้ นฐานที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วย
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้ นฐานต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะ
ทานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้ นฐานตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
หน่ วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยูใ่ นรูป
แบบอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้ นตาม
กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
หุน้ กูท้ ี่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู ้
ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange)
ตัวชี้ วัดของกองทุน ซึ่งเป็ นดัชนี หรือองค์ประกอบของดัชนี
ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนของกองทุนนั้น
บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที่ลงทุน
อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สญ
ั ญา
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คาศัพท์
“CRA”

“credit derivatives”

“credit event”
“credit rating”
“currency risk”
“delta”
“derivatives”
“derivatives on
organized exchange”
“discount rate”
“DW”
“foreign REIT”

“FX”
“GMS”

“group limit”

คาอธิบายศัพท์
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน เว้นแต่ที่กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
ในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5
derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิต
ของทรัพย์สินที่ได้รบั การประกันความเสี่ยงจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ ง
ไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งซึ่งมี
ภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่
ได้รบั การประกันความเสี่ยง จะได้รบั ผลตอบแทน
หรือค่าธรรมเนี ยมสาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ ตามที่ระบุใน
ข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา
อันดับความน่ าเชื่อถือที่จดั ทาโดย CRA ซึ่งเป็ นการประเมิน
ความสามารถในการชาระหนี้ ตามตราสารหรือสัญญา
ความเสี่ยงด้าน FX
อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา
กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
derivatives ที่ซอขายในศู
ื้
นย์ซอขาย
ื้
derivatives
อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้
ในการคานวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น
ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ (Derivative Warrants)
กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้ นตาม
กฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือ
กองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)
ประเทศกลุ่มอนุ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong
Subregion) ซึ่งได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิ ยม
เวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนาอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการ
มาคานวณรวมกัน
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คาศัพท์
“guarantor rating”
“international scale”
“investment grade”
“IOSCO”
“IPO”
“issue rating”
“issuer rating”
“market price”
“MF”
“MMF”
“national scale”
“NAV”
“net exposure”

“Non-retail MF”

“notional amount”
“obligation”
“options”
“OTC derivatives”
“P/N”
“portfolio duration”
“product limit”
“PVD”

คาอธิบายศัพท์
อันดับความน่ าเชื่อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง
ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน
มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่าง
ประเทศ
credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้
International Organization of Securities Commissions
การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปในครั้งแรก (Initial
Public Offering)
อันดับความน่ าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อันดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา
มูลค่าตามราคาตลาด
กองทุนรวม (Mutual Fund)
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบ
ภายในประเทศ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือ
โดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดย
อ้างอิงอยูก่ บั ทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมีความเสี่ยง
ในทรัพย์สินนั้น
กองทุนรวมที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งหมดเป็ นผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ซึ่ง
อยูภ่ ายใต้บงั คับของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives
ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ขอ้ ตกลงตาม credit derivatives
อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)
สัญญาที่มีลกั ษณะตาม (3) ของนิ ยาม “สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า” ใน
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
derivatives ซึ่งซื้ อขายนอกศูนย์ซอขาย
ื้
derivatives
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคานวณ
ค่าตามมาตรฐานสากล
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน
กองทุนสารองเลี้ ยงชีพ (Provident Fund)
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คาศัพท์
“regulated market”

“repo”
“retail MF”
“reverse repo”
“SBL”
“securities lending”
“SET”
“share warrants”
“single entity limit”
“SIP”
“SN”
“sovereign rating”

“TBMA”
“TSFC”

“TSR”
“underlying”
“WFE”

คาอธิบายศัพท์
ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้ า้ เพื่อให้เกิดการเจรจา
ต่อรองซื้ อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกีย่ วกับ
ตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของทางการ
หรือหน่ วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มี
ลักษณะทานองเดียวกับหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืน (repurchase agreement)
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป (retail Mutual Fund)
ธุรกรรมการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repurchase agreement)
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
(Securities Borrowing and Lending)
ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา
Specific Investment Products
ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
อันดับความน่ าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผอู ้ อกตราสาร
มีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็ นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้
ของรัฐบาลของประเทศนั้น
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Thai Bond Market Association)
บล. ที่ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation)
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ใบแสดงสิทธิในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable
Subscription Right)
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง
World Federation of Exchanges

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : K China Equity Fund
1.3. ชื่อย่อ : K-CHINA
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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1.4. ประเภทโครงการ :
1.5. ประเภทการขาย : ขายหลายครั้ง
1.6. การกาหนดอายุโครงการ :
1.7. อายุโครงการ : - ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) : 1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันทาการถัดจากวันทาการซื้ อขาย
หน่ วยลงทุนภายหลังระยะเวลาซื้ อขายครั้งแรกมีมลู ค่าตา่ กว่า 50 ล้านบาท
1.10. ลักษณะโครงการ :
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
:
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 30,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
บริษัทจัดการอาจจะดาเนิ นการเพิ่มจานวนเงินทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมาย ก.ล.ต.กาหนด โดยถือว่าได้รบั มติจาก
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่ วยลงทุน : 3,000,000,000.00 หน่ วย
2.5. ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก : 500.00 2.6 หน่ วย มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก
รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.7. มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป : 500.00 2.7 หน่ วย มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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2.8. มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ขายคืน : 500.00 2.8 หน่ วย (มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ขายคืน)
รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.9. จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าของการสัง่ ขายคืน : ไม่กาหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.10. มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ : 500.00 2.10 หน่ วย (มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ )
รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.11. จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ : ไม่กาหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหรือยกเว้นมูลค่าขัน้ ตา่ ในการสัง่ ซื้ อหรือสัง่ ขายคืนหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ ให้กบั ผู ้
สัง่ ซื้ อหรือผูส้ งั ่ ขายคืนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วย
ลงทุน ตามช่องทางการซื้ อขาย หรือตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดย
บริษัทจัดการจะประกาศให้ผลู ้ งทุนทราบในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ที่จะตอบสนองผูล้ งทุนที่ตอ้ งการผลตอบแทนที่จะได้รบั จากการลงทุนในตราสารแห่งทุน หรือ
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดในต่างประเทศ โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของ
กองทุนต่างประเทศ ซึ่งมีวตั ถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ดงั กล่าวของผูล้ งทุน
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวมฟี ดเดอร์ (Feeder Fund )
ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD
กองทุนหลักจดทะเบียนซื้ อขายในประเทศ : ลักเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG)
เป็ นกองทุน UCITS
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ)
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0 ล้านเหรียญ
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) :
ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการอาจกูย้ มื เงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทั้งนี้ จะทา
เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) :
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า :
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ
- เน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม
กองทุนหลัก

3.9. ดัชนี ชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
1.ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index สัดส่วน (%):75.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยต้นทุนการป้ องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณ
ผลตอบแทน
2.ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index สัดส่วน (%):25.00
หมายเหตุ:ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คานวณผลตอบแทน
หมายเหตุ:
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้ วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่
ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กาหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน
ถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้ วัด คาอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้ วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้ วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศใน
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผลู ้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้ วัดเพื่อให้เป็ นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกาหนดของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดาเนิ นงานของ
กองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้ วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผอู ้ อกตัวดัชนี ของตัวชี้ วัดไม่ได้จดั ทาหรือ
เปิ ดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน
การประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ ภายในเวลาที่ผลู ้ งทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสิน ใจลงทุนได้
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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กองทุนมีนโยบายที่จะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds –
China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในสาธารณรัฐประชาชนจีน
กองทุนหลักดังกล่าวเป็ นกองทุนในกลุ่ม JPMorgan Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิรก์ (Luxembourg) และจัดตั้ง
และจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. ซึ่งเป็ นกองทุนที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิรก์
(Luxembourg) ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิได้เป็ น
กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
กองทุน JPMorgan Funds – China Fund (กองทุนหลัก) แบ่งหน่ วยลงทุนที่เสนอขายออกเป็ น Share Class ซึ่งจะแตกต่าง
กันที่รายละเอียดต่างๆ เช่น มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อและมูลค่าคงเหลือขัน้ ตา่ โครงสร้างอัตราค่าธรรมเนี ยม สกุลเงิน
นโยบายการจัดสรรกาไรและผลตอบแทน คุณสมบัติของผูล้ งทุน หรือลักษณะอื่นๆ ทั้งนี้ กองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน จะ
ลงทุนใน Share Class I ซึ่งเป็ น Share Class สาหรับผูล้ งทุนสถาบัน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณา
เปลี่ยนแปลง Share Class ที่ลงทุน โดยคานึ งถึงและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญและไม่ถือว่าเป็ นการ
ดาเนิ นงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก หรือลงทุนในหรือมีไว้
ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ สาหรับการดาเนิ นการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่อง
ของกองทุน หรือสาหรับการอื่นใดอันมีลกั ษณะทานองเดียวกันนี้ โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่
เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ก.ล.ต. ทั้งนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยในสภาวการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนในสัญญา
ซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าเงิน
ลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured
Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้ อขายในตลาด (unlisted) และตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถ
ลงทุนได้ (non – investment grade) และตราสารหนี้ ที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated Securities)
บริษัทจัดการจะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศฮ่องกง โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็ น
สกุลเงินหลัก ซึ่งประเทศฮ่องกงจะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศลักเซมเบิรก์ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิที่จะส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักในประเทศอื่นๆ นอกเหนื อจากประเทศฮ่องกง และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินในภายหลัง โดยถือว่าได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคานึ งถึงประโยชน์ของ
กองทุนเป็ นสาคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดย
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
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ในภาวะปกติ กองทุนจะนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 15 วันทาการนับแต่วนั ถัดจาก
วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และประมาณ 15 วันทาการก่อนเลิกโครงการ กองทุนอาจจาเป็ นต้องชะลอการลงทุนใน
ต่างประเทศเป็ นการชัว่ คราว ดังนั้น อาจมีบางขณะที่กองทุนไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด
ไว้ขา้ งต้นได้
กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) USD (กองทุนหลัก) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศตา่ กว่าผลตอบแทนของกองทุน
อื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสาคัญหรือติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุน
ต่างประเทศลดตา่ ลงมากอย่างมีนัยสาคัญ จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใช้จา่ ย หรือการลงทุนของกองทุน
ต่างประเทศไม่เป็ นไปตามหนังสือชี้ ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทาความผิดร้ายแรงตามความเห็น
ของหน่ วยงานที่กากับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดาเนิ นของกองทุน
ในฐานะผูล้ งทุน หรือในกรณีที่มกี องทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน
และบริษัทพิจารณาเห็นว่า การย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็ นผลดีต่อผลการดาเนิ นงานโดยรวมของกองทุนและเป็ น
ผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่ งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทาการใดติดต่อกัน คิดเป็ นจานวนเกิน
กว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
กองทุนหลักดังกล่าว ให้หมายถึงเฉพาะกองทุนที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
เงื่อนไข ในกรณีที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าวบริษัทจัดการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมลู ค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดาเนิ นการโดยคานึ งถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนโดยรวม ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ปรากฏ
เหตุ
(2) ดาเนิ นการตามแนวทางการดาเนิ นการตาม (1) ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วนั ที่ปรากฏเหตุ
(3) รายงานผลการดาเนิ นการให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ดาเนิ นการแล้ว
เสร็จ
(4) เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท้ ี่สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจจะลงทุนรับรูแ้ ละ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นการดังกล่าวด้วย
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการดาเนิ นการตามข้อ (2) บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
บริษัทจัดการสวงนสิทธิที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันหรือเลิก
กองทุน ทั้งนี้ ในระหว่างการดาเนิ นการเปลี่ยน/โอนย้าย/เลิกกองทุน ข้างต้น กองทุนจะยกเว้นโดยไม่นาเรื่องการลงทุนใน
หรือมีไว้ซึ่งหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียว และการนาเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ย
รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดาเนิ นการคัดเลือกและ/
หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดังกล่าวโดยถือว่าได้รบั มติเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการ
จะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบโดยประกาศทางเว็บไซต์และปิ ดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการ รวมถึงจะ
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รายงานการไม่สามารถลงทุนให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดไว้ตามข้างต้นให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รับทราบโดยไม่ชกั ช้า
ลักษณะสาคัญของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
JPMorgan Funds – China Fund
ชื่อกองทุนหลัก
Class JPM China I (acc) - USD
Share Class
4 กรกฎาคม 2537
วันที่จดทะเบียน
กองทุน
กองทุนตราสารทุน
ประเภทกองทุน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
สกุลเงิน
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปั นผล
นโยบายการ
จ่ายเงินปั นผล
JPMorgan Asset Management (Europe)
บริษทั จัดการ
S.à r.l.
LU0248042839
ISIN
JPMCIAU:LX
Bloomberg Code
MSCI China 10/40 Index (Total Return Net)
ตัวชี้ วัด
https://am.jpmorgan.com/lu/en/assetWebsite
management/adv/products/jpm-china-Iacc-usd-LU0248042839
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ต้งั ถิ่นฐานหรือดาเนิ นธุรกิจส่วนใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในหุน้ จีน A-shares ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่า
ทรัพย์สินของกองทุน โดยสามารถลงทุนโดยตรงผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect หรือผ่านการจัดสรร
วงเงินลงทุนภายใต้โครงการ Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII) และ Qualified Foreign
Institutional Investor (QFII) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน และอาจลงทุนทางอ้อมผ่านตราสาร
อนุ พนั ธ์ประเภท Participation Notes ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนใน
บริษัทขนาดเล็ก และอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในตราสารหรือหมวดอุตสาหกรรมในบางขณะ
กองทุนหลักคัดเลือกหุน้ ที่จะลงทุนโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้ นฐานที่เริ่มจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลรายบริษัท (Bottom-up)
และเน้นลงทุนในตราสารที่มนั ่ ใจว่าดีในสัดส่วนที่สูง (High conviction approach) เพื่อหารูปแบบการลงทุนที่ดีที่สุด อีกทั้ง
ยังมุ่งลงทุนในบริษัทที่มีคุณภาพ ซึ่งมีศกั ยภาพในการเติบโตที่สูงและยัง่ ยืน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน

17

ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
โดยใช้วธิ ี Commitment Approach ในการคานวณฐานะการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Global Exposure)
โดยอัตราส่วน Global Exposure ของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าจะไม่เกินมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
ค่าธรรมเนี ยมของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD
• ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน: ไม่มี
• ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน: ไม่มี
• ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ: ไม่เกินร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
เก็บจริงร้อยละ 0.75 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• ค่าใช้จ่ายทั้งหมด: เก็บจริงร้อยละ 0.92 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
ความเสี่ยงของกองทุนหลัก
1) ความเสี่ยงจากการลงทุนแบบกระจุกตัว
กรณีที่กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกในตราสาร หมวดอุตสาหกรรม หรือภูมิภาค กองทุนหลักอาจมีความผันผวนมากขึ้ น
และมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากกว่ากองทุนอื่นที่มีการกระจายการลงทุน หากกองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศ
ภูมิภาค หรือหมวดอุตสาหกรรม ผลการดาเนิ นงานของกองทุนหลักจะได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากสภาวะทางการเมือง
เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม หรือสภาวะตลาดของประเทศ ภูมิภาค หรือหมวดอุตสาหกรรมนั้นๆ
2) ความเสี่ยงจากการป้ องกันความเสี่ยง
การป้ องกันความเสี่ยงที่กองทุนหลักเลือกใช้อาจปิ ดความเสี่ยงไม่ได้ท้งั หมด หรือใช้ไม่ได้ในบางกรณี หรือไม่ประสบ
ผลสาเร็จ ซึ่งกองทุนหลักจะใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อายุตราสาร ราคา หรือเครดิต ซึ่งการป้ องกันความ
เสี่ยงดังกล่าวมีค่าใช้จา่ ยที่ทาให้ผลการดาเนิ นงานของกองทุนลดลง
3) ความเสี่ยงจากการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีน
การลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ และความเสี่ยงเฉพาะอื่นๆในตลาดจีน
เช่น การลงทุนในหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็ นสกุลเงินหยวน ต้องลงทุนผ่านระบบโควต้าของโครงการ
RQFII และ QFII หรือลงทุนผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect ที่มีการจัดสรรวงเงินรายวันและวงเงินรวม
- ความเสี่ยงจากการลงทุนผ่าน RQFII และ QFII
โครงการ RQFII และ QFII อาจมีการหยุดระงับชัว่ คราว ถูกลดจานวน หรือถูกยกเลิก ทาให้กองทุนหลักไม่สามารถลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่เหมาะสม หรือต้องขายหลักทรัพย์ที่ลงทุนอยู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการดาเนิ นงานของกองทุน อีก
ทั้งโครงการ RQFII และ QFII ยังกาหนดข้อบังคับการลงทุนที่เคร่งครัด เช่น เกณฑ์การลงทุน อายุการถือครอง และการ
ส่งกลับเงินลงทุนหรือกาไร ซึ่งกองทุนหลักต้องปฏิบตั ิตาม โดยกองทุนหลักอาจไม่ได้รบั การปกป้ องสิทธิในการถือครอง
หลักทรัพย์ หากโครงการ QFII ประสบปั ญหาทางด้านกฎหมาย การเงิน หรือการเมือง
นอกจากนี้ บริษัทจัดการกองทุนหลักจะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรวงเงินลงทุนที่ได้รบั ให้แก่กองทุนภายใต้การจัดการ ทาให้
กองทุนหลักอาจไม่ได้รบั การจัดสรรวงเงินที่เพียงพอสาหรับการลงทุน
กองทุนหลักอาจประสบภาวะขาดทุน หากบริษัทคูส่ ญ
ั ญาหรือผูด้ าเนิ นงานหลัก ซึ่งรวมถึงผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินและตัวแทน
ซื้ อขายหลักทรัพย์ลม้ ละลาย หรือผิดนัดชาระหนี้ และ/หรือขาดคุณสมบัติในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามข้อผูกพัน เช่น การชาระ
ค่าซื้ อขายหลักทรัพย์ หรือการส่งเงินหรือหลักทรัพย์
- ความเสี่ยงจากการลงทุนผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect
การลงทุนในหุน้ จีน A-shares ผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect อาจมีการเปลี่ยนแปลงของข้อบังคับ การ
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จากัดวงเงินลงทุน และข้อจากัดในการดาเนิ นงานต่างๆซึ่งอาจทาให้มีความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญาเพิม่ ขึ้ น
4) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่
การลงทุนในตลาดเกิดใหม่มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในตลาดที่พฒ
ั นาแล้ว รวมทั้งอาจมีความผันผวนสูงและสภาพคล่อง
ตา่
- การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตลาดเกิดใหม่อาจไม่มีเสถียรภาพ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
การเงิน และข้อบังคับต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของผูล้ งทุน
- กฎหมายในบางประเทศอาจมีความไม่แน่ นอน หรืออาจมีผลบังคับใช้ยอ้ นหลัง และขาดความเป็ นอิสระของตุลาการและ
ความเป็ นกลางทางการเมือง ทาให้หน่ วยงานรัฐและองค์กรตุลาการไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อบังคับทางกฎหมายได้
- กฎหมายที่บงั คับใช้อาจยังไม่พฒ
ั นาเพียงพอที่จะปกป้ องสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและอาจไม่มีหลักแห่งความซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวังในการจัดการ
- อัตราดอกเบี้ ยและอัตราเงินเฟ้ อที่สูงทาให้ธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่จดั หาเงินทุนหมุนเวียนได้ยากขึ้ น และยังไม่มี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริษัทในตลาดเสรี
- การจัดเก็บทรัพย์สินและการชาระเงินอาจยังไม่ได้รบั การพัฒนามากนัก ทาให้เป็ นการยากที่จะพิสูจน์ผรู ้ บั ประโยชน์หรือ
ปกป้ องกรรมสิทธิ์ ดังนั้นการลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการจดทะเบียนหลักทรัพย์และชาระเงินที่ล่าช้าหรือไม่สาเร็จ รวมถึง
วิธีการชาระเงินไม่มีความปลอดภัย
- ตลาดในบางประเทศอาจขาดสภาพคล่อง ประสิทธิภาพ และการควบคุมกฎหมายและการกากับดูแล อีกทั้งการขาด
ข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือทาให้เป็ นการยากที่จะประเมินมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม
- ค่าเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่มีความผันผวนสูงและต้องเป็ นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยน จึงอาจทาให้ไม่
สามารถป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้
- เศรษฐกิจของหลายประเทศในตลาดเกิดใหม่ขนกั
ึ้ บสินค้าโภคภัณฑ์หรือทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้รบั ผลกระทบจากอุป
สงค์ของตลาดและราคาตลาดโลก
- กฎหมายภาษีในบางประเทศอาจมีความไม่ชดั เจน อาจมีการเก็บภาษีกะทันหันและอาจมีผลบังคับย้อนหลัง ทาให้
กองทุนหลักมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ น
- มาตรฐานบัญชี การตรวจสอบบัญชี และรายงานทางการเงินอาจมีความไม่สอดคล้องกันหรือไม่เพียงพอ
5) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน
มูลค่าหุน้ อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้ นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ได้จากผลการดาเนิ นงานของบริษัทและสภาวะตลาด
หากบริษัทล้มละลายหรือมีการปรับโครงสร้างทางการเงิน มูลค่าหุน้ ของบริษัทอาจลดลงและขาดทุนได้ การมีสถานะการ
ลงทุนในหุน้ โดยลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ที่เชื่อมโยงกับตราสารทุน เช่น วอร์แรนท์ หุน้ กูแ้ ปลงสภาพ และหุน้ กูท้ ี่มีอนุ พนั ธ์
แฝง อาจมีความผันผวนมากและความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญาด้วย
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6) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุ พนั ธ์ประเภท Participation Notes
ตราสารอนุ พนั ธ์ประเภท Participation Notes ไม่ได้มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของหลักทรัพย์อา้ งอิง
เท่านั้น แต่ยงั มีความเสี่ยงที่คู่สญ
ั ญาอาจผิดนัดชาระหนี้ ซึ่งทาให้ขาดทุนได้
7) ความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก
หุน้ ของบริษัทขนาดเล็กอาจขาดสภาพคล่องและมีความผันผวนสูง ทาให้มีความเสี่ยงด้านการเงินมากกว่าหุน้ ของบริษัท
ขนาดใหญ่
การสรุปสาระสาคัญในส่วนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund (กองทุนหลัก) ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่
สาคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับฉบับภาษาอังกฤษให้
ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวน
สิทธิเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอนื่ อย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั ่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี้
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.1.3 หุน้ กู ้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุ พนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)
1.1.5 ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (Promissory Noteหรือ P/N)
1.1.6 ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ กู ้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู ้
1.1.8 ตราสารหนี้ อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดเพิ่มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีขอ้ กาหนดหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผลู ้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนิ นการให้มีการรับ
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โอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สมา่ เสมอ และมีขอ้ มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมี
การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งั ่ จ่ายหรือผูอ้ อกตัว๋ ทั้งจานวนรวมถึงดอกเบี้ ย
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็ นหน่ วยที่การออกอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายไทย
1. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสารทางการเงินทัว่ ไปในส่วนที่ 1
ข้อ 2.1 - 2.3
2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่ วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิ ดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของกองทุนนั้น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สาหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของกองทุนนั้น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น
3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่ วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟี ดเดอร์
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) บริษทั เงินทุน (บง.) หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
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6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตามข้อ 1. - 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิ ติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็ นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่
ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุน้ กูร้ ะยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน ซึ่ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึง
กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขนทะเบี
ึ้
ยนในตลาดซื้ อขายตราสารหนี้ หรือที่มขี อ้ มูลราคาที่น่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่ น 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสั้น
ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขนทะเบี
ึ้
ยนในตลาดซื้ อขายตราสารหนี้ หรือที่มีขอ้ มูลราคาที่น่าเชื่อถือ
และอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่ น 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสั้น
ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
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2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบตั ิสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอไปขายหรื
ื้
อโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ที่เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ มื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอื้ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมลู ค่าเป็ นไปตามสมการการคานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอมากกว่
ื้
า (ราคาซื้ อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้ อ เท่ากับ ราคาที่กองทุนชาระให้แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นค่าซื้ อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอื้ ณ สิ้ นวัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอื้ ณ สิ้ นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้
คู่สญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มลู ค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอและทรั
ื้
พย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทาการถัดจากวันที่
มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอลดลงกว่
ื้
าสมการในข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการในข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอื้ ณ สิ้ นวัน มีมลู ค่าน้อย
กว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้ อ แล้วแต่
จานวนใดจะตา่ กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึ งปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา
(counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดาเนิ นการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตามข้อ 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้ อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบั จาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคานวณ
4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ บั คู่สญ
ั ญาราย
เดียวกันและมีขอ้ ตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนี้ ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอหรื
ื้ อ
ทรัพย์สินที่โอนตามข้อ 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึ้ นโดยคานึ งถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที่ซอแล้
ื้ ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที่คู่สญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื
ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนิ นกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
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1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมลู ค่าทรัพย์สินของผูล้ งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้ นไป
1.10 กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
1.11 นิ ติบุคคลอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่
ธปท. ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการ ต้องดาเนิ นการดังนี้
3.1 ดาเนิ นการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ นหลักประกัน
ดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุน้ กูร้ ะยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ นเป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึง
กาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ ที่มี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยูใ่ นดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)
3.2 ดาเนิ นการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตามข้อ 3.1 หรือดาเนิ นการโดยวิธีอนื่ ซึ่งจะมีผลให้
บริษัทจัดการ สามารถบังคับชาระหนี้ เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตามข้อ 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั้นได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นั้นเอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยมื
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ นเป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกาหนดใช้
เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่ งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาที่มีลกั ษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์
และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั หรือราคาของ
derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี ดงั กล่าว ต้อง
เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนิ นการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
ตัวแทนซื้ อขาย derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชาระหนี้ ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้ นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้
ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็ นไปตามที่สานักงานกาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานกาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการ
ถัดไป
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งคานวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
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3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอนื่ อย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดดังต่อไปนี้ เว้น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ทั้งนี้ ตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทาสัญญาในประเทศที่มี
หน่ วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้ อขายในตลาดซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE หรือเป็ นตราสารของบริษัทที่จดั ตั้งและเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั ่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี้ ต่างประเทศ
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.1.3 ตราสารหนี้ อื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับตราสารหนี้ ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.2 ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กาหนดเพิ่มเติม
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีขอ้ กาหนดหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผลู ้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E P/N หรือ SN ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนิ นการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสาร
ได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สมา่ เสมอ และมีขอ้ มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่ งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตาม
หลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ ไป
ในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3
2. เป็ นหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลกั ษณะดังนี้
2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่ วยงานต่างประเทศที่กากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่
มีการซื้ อขายในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่ วยงานกากับดูแลที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้
หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสาหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนั้น
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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3. ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่ วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อ
ประเทศที่สานักงานกาหนด
4. ในกรณีเป็ นการลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจากัดการกูย้ มื ไว้เฉพาะกรณีมี
เหตุจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัว่ คราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่ วยของ
กองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็ นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิ ดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน มากกว่าหรือเท่ากับ 80%
ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit
ของ MF นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สินที่เป็ น SIP
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สาหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของ MF นั้น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั้น
5 ในกรณีที่กองทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CISต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่
กองทุนที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ นกรณีที่มีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล เหตุผลความ
จาเป็ นและค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ ชวนด้วย
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี้
1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
2. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากในส่วนที่ 3 ของประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั หรือราคาของ
derivatives เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี ดงั กล่าว ต้อง
เป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดาเนิ นการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลโดยหน่ วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชาระหนี้ ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้ นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชาระหนี้
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็ นไปตามที่สานักงานกาหนด
4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานกาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
5.1 ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของ บลจ. ให้คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการ
ถัดไป
5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งคานวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
5.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้ นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตา่ กว่า 2
อันดับแรก
3
4

หน่ วย CIS ในประเทศ
หน่ วย CIS ต่างประเทศ
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู ้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาลเป็ น
ประกัน

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน

ไม่เกิน 35%

ไม่เกิน 10%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
หรือ
ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ ี
ภาระผูกพันมีภูมิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ โดยเลือกใช้
credit rating แบบ national scale
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ข้อ

5

6

ประเภททรัพย์สิน
(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
ดาเนิ นงานของกองทุน)
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ < 397 วันนับแต่
วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ > 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย)
6.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
6.1.3.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ
ในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
1. 10%หรือ
2. น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark +
5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี รายละเอียด
ตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้
< 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.1.3.1 หรือ
6.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ > 397 วัน นับแต่
วันที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ
investment grade
6.2.1 reverse repo
6.2.2 OTC derivatives
7
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกัน
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark +
10%
* หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
เว้นแต่เป็ น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
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ข้อ

2

3
4
5

6
7

ประเภททรัพย์สิน
หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี้
2.1 ตัว๋ แลกเงิน หรือ ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้
ดาเนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมาย
กาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้ แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ที่มีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี้
2.3.1 มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
2.3.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating
reverse repo ในประเทศ
securities lending ในประเทศ
total SIP ซึ่งได้แก่
5.1 ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อก
ทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
5.2 ตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อที่ตวั ตราสารและ/หรือผูอ้ อกตราสารที่ตา่
กว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
หน่ วย CIS ในประเทศ
หน่ วย CIS ต่างประเทศ
derivatives โดยมี hedging limit :
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

อัตราส่วน (% ของ NAV)
เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่อายุกองทุน
คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มี อายุ
โครงการ > 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกัน
ไม่เกิน 15%

ไม่เกิน 20%
ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

** หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุน
ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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ข้อ
1

ประเภททรัพย์สิน
ตราสารหนี้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตราส่วน
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability) ของผู ้
ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารมีหนี้ สิน ทางการเงินที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บลจ. อาจนามูลค่าหนี้ สิน ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้ สินทาง
การเงินตาม งบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้น
จะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และในกรณีที่ผอู ้ อกตราสาร
ไม่มีหนี้ สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีล่าสุด ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผอู ้ อกตรา
สารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสาร ที่ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating ให้ บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าว
เป็ นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะ
เป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ

2

หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม 1.
– 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
32

ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
(1) การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบจากสานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
(2) การลงทุนในหน่ วยลงทุนของ MF อื่นที่ บลจ. เดียวกัน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบใน
การดาเนิ นการ
ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(1) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป
จนเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่
บริษัทจัดการ
(1.2) จาหน่ ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า
90 วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ (6) ในส่วนที่ 5 การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(1.3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จดั ส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็ นไปตาม (1.2) บริษัทจัดการต้องจัดทารายงาน
ข้อมูลตามวรรคหนึ่ ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทาการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(2.1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กาหนด
(2.3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่
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ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีขอ้ (6) ในส่วนที่ 5 การดาเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน
สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนื อจากกรณีตาม (2.3) (ก)
(2.4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่สามารถแก้ไขให้
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้ไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดตาม (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจัดการต้อง
จัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่ง
รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(2.5) ในกรณีที่กองทุนมีหนุ ้ ของบริษัทใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการ
ที่ลงทุน (concentration limit) ตามที่กาหนด นอกจากการปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่ ง (2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4) แล้ว
บริษัทจัดการต้องดาเนิ นการดังนี้ ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุน้ จานวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาเป็ นและสมควรโดยได้รบั การผ่อน
ผันจากสานักงาน
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอานาจควบคุม หรือยืน่ คาขอผ่อนผันการทาคาเสนอซื้ อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็ นหุน้
ของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุน้ ของบริษัทดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทนั้นจนถึง
หรือข้ามจุดที่ตอ้ งทาคาเสนอซื้ อ
(3) ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ที่ได้รบั อนุ มตั ิให้จดั ตั้งก่อนวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทจัดการจะดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่า มีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน
(3.1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที่การลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(3.2) ห้ามมิให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินสาหรับการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์ดงั กล่าวที่
ได้จดทะเบียนไว้กบั สานักงานแล้ว จนกว่าการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศจะ
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด
(3.3) ในกรณีที่มีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศที่มีผรู ้ บั ผิดชอบการบริหาร
จัดการกองทุนดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศกาหนด และมี
การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟี ดเดอร์หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในลักษณะที่ซ้าซ้อนกับกองทุน
รวมหรือกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือ
เชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วนั
ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3.4) ในกรณีที่อตั ราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟี ดเดอร์เป็ นไปตามที่กาหนดแล้ว ให้จดั ทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อตั ราส่วนเป็ นไปตามที่กาหนด และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแล
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ผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เป็ นไปตามที่กาหนดนั้น
(4) ในกรณีกองทุนรวมฟี ดเดอร์ที่ได้รบั อนุ มตั ิให้จดั ตั้งหลังวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทจัดการจะดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้ หากปรากฏว่า มีการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่ วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) เป็ นเวลา 5 วันทาการ
ติดต่อกัน
(4.1) ดาเนิ นการตามข้อ 3(3.1)
(4.2) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าวภายในโอกาสแรกโดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลา 180 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(4.3) หากบริษัทจัดการสามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ให้จดั ทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลง
ทุยในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่อตั ราส่วนเป็ นไปตามที่กาหนดและจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายใน
3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาตาม (4.2)
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนไม่สามารถแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนได้ ห้ามมิให้บริษัทจัดการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่
เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด และให้บริษัทจัดการจัดทารายงานข้อมูลตาม
วรรคหนึ่ ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาตาม (4.2)
(5) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแต่ต่อมามีกรณีดงั ต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อ (2) หรือ (3) ในส่วนที่ 5 การดาเนิ นการเมื่อการ
ลงทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด โดยอนุ โลม
(5.1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยูเ่ ดิมนั้น
(5.2) กรณีที่กองทุนได้รบั ทรัพย์สินมาจากการบริจาค
(6) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ (1)(1.2) หรือข้อ (2) (2.3)(ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนิ นการดังกล่าวจะไม่
เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนิ นการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึ งถึงประโยชน์ของ
ผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนิ นการของบริษัทจัดการในเรื่ องดังกล่าวต่อสานักงาน ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนและผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้ งแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดาเนิ นการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
(1) ในการคานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงเวลาดังนี้ รวมอยูด่ ว้ ย
ก็ได้ ทั้งนี้ จะคานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ
(1.1) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุน
(1.2) ช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการจาหน่ ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่ องจากได้รบั คาสัง่ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
จานวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทาการ
(2) ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดาเนิ นการดังต่อไปนี้
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(2.1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทาให้มีการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทาการนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2.2) ดาเนิ นการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงประเภท
ของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ (3) ในส่วนที่ 6 การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ
จัดแบ่งประเภทของกองทุน
(3) ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัท
จัดการดาเนิ นการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วน
การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ ง บริษทั จัดการต้องจัดให้มวี ิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหน่ วยลง
ทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าว
ต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนให้เปลี่ ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย
จนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุ นการขายหรื่อรับซื้ อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่ วยลงทุนให้แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาเสนอขายหน่ วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้ง
แรกที่ระบุในหนังสือชี้ ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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ลงทุน ทั้งนี้ หากมีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนครบตามจานวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขาย บริษัทจัดการ
สามารถจะปิ ดการเสนอขาย โดยปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
5.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ นใจสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผลู ้ งทุนควรทราบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนทุกวันทาการในระยะเวลาเสนอขาย
ครั้งแรก
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
5.2.2. เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
5.2.2.1. กรณีบุคคลธรรมดา
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
5.2.2.2. กรณีนิติบุคคล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคล
ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต

5.2.3. วิธีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ดว้ ยตนเองกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อแสดงความจานงในการสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
5.2.4. การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้องชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยชาระเป็ นเงินสด หรือ
เช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใด โดยในกรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกร
ไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี
จากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก์
กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอาจชาระเป็ นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่
จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ทนั ที และขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อ
เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "กองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน"
กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนรายอื่น ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอาจชาระเป็ นเงินสด
หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด โดยผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) หรือ
ธนาคารซิตี้แบงก์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรบั ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่า
ปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
กรณีที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้อง
ลงวันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขาย

5.2.5. เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนและผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เมื่อผูส้ นใจสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนรายใดประสงค์จะสัง่ ซื้ อตั้งแต่ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท
ถ้วน) ขึ้ นไปต่อการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในแต่ละครั้ง ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะต้องรายงานให้บริษัท
จัดการทราบในทันทีก่อน
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วย
ลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด หรือในกรณีที่บริษทั จัดการได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ในการชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนด้วยเงิน ยกเว้นกรณีผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนิ นการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของ
กองทุน บริษัทจัดการอาจดาเนิ นการให้มีการหักกลบกันได้
5.2.6. วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
หลังจากสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือปิ ดการเสนอขายแล้ว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุน โดยคานวณจากจานวนเงินที่ได้รบั ชาระหารด้วยราคาเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรกโดยจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั
จัดสรรจะคานวณเป็ นทศนิ ยม 4 ตาแหน่ ง โดยตัดทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
กรณีที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชาระค่าสัง่ ซื้ อเป็ นเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุน
ให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค
ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้วและวันที่บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้อง
เป็ นวันที่อยูใ่ นระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระบริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการที่จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่ วยลงทุนตามเกณฑ์วรรคหนึ่ งและวรรคสองของข้อนี้ โดยใช้หลักการ "สัง่ ซื้ อก่อนได้ก่อน" ตามวันและเวลาที่ได้รบั
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณีสงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรร
จานวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ซื้ อ (Pro Rata) ให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
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ลงทุนพร้อมกันนั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการ
จัดสรรในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5.2.7. การคืนเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
เมื่อสิ้ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกแล้วหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผทู ้ ี่ได้รบั
การเสนอขายหน่ วยลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
เกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนและจะคืน
เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้ นจากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อ
โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คตามที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวัน
สิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าวได้อนั เนื่ องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษทั จัดการจะชาระดอกเบี้ ยในอัตราไม่ตา่ กว่าร้อยละ 7.50
ต่อปี นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดระยะเวลา 1 เดือนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
ในกรณีที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอนื่ นอกเหนื อจากกรณีขา้ งต้น
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ ใด ๆ ที่เกิดขึ้ น (ถ้ามี) ให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุน โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คตามที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนั ถัด
จากวันสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
- บริษัทจัดการ
- Internet
- ผูส้ นับสนุ นการขายหรื่อรับซื้ อคืน
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.2.1. วิธีการขอรับหนังสือชี้ ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ นใจสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน เอกสารการเปิ ดบัญชีกองทุ น และเอกสารที่
เกี่ยวข้องที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเปิ ดบัญชี
กองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด
6.2.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
(1) กรณีบุคคลธรรมดา
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
(2) กรณีนิติบุคคล
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(ก) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคล
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนดเพิ่มเติมในอนาคต
6.2.3. วิธีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
6.2.3.1. บริษัทจัดการ
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ดว้ ยตนเองกับบริษัทจัดการ โดย
กรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อแสดงความจานงในการซื้ อหน่ วยลงทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว
เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน และผูส้ งั ่ ซื้ อจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาต
จากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
6.2.3.2. ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถขอรับเอกสารการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ดว้ ยตนเองกับผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อแสดงความจานงในการซื้ อ
หน่ วยลงทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้
ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน และผูส้ งั ่ ซื้ อจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
6.2.3.3. เอทีเอ็ม (ATM)
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็ม โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องลงนามในคาขอใช้บริการซื้ อขาย
หน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคาขอใช้บริการดังกล่าว
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ทารายการสัง่ ซื้ อและบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อบริษัทจัดการจะสามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบเอทีเอ็มจนเป็ นเหตุบริษัทจัดการจะไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าว
และไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มนั้น
6.2.3.4. ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking)
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องลงนามในคา
ขอใช้บริการซื้ อขายหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคาขอใช้บริการ
ดังกล่าว
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ทารายการสัง่ ซื้ อและ
บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อบริษัทจัดการจะสามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะ
ไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์จนเป็ นเหตุบริษัทจัดการจะไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านระบบ
บริการธนาคารทางโทรศัพท์น้ัน
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6.2.3.5. ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านไปรษณียล์ งทะเบียนได้ โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
บริษัทจัดการกาหนด
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่ส่งมายังบริษัทจัดการผ่านไปรษณียล์ งทะเบียนนั้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษทั จัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อบริษัทจัดการจะสามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทารายการขายหน่ วยลงทุน
ตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ทางไปรษณียล์ งทะเบียนในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
และได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
6.2.3.6. อินเทอร์เน็ ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ ต โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องลงนามในคาขอใช้บริการซื้ อขาย
หน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคาขอใช้บริการดังกล่าว
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ ตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ทารายการสัง่ ซื้ อและบริษัทจัดการได้รบั เงินค่า
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อบริษทั จัดการจะสามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคา
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบอินเทอร์เน็ ตจนเป็ นเหตุบริษัทจัดการจะไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ ตนั้น
6.2.3.7. โทรสาร
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทางโทรสารได้ โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องลงนามในคาขอใช้บริการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนทางโทรสารและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคาขอใช้บริการดังกล่าว
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่ส่งมายังบริษัทจัดการทางโทรสารนั้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและ
เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการสามารถจัดสรรหน่ วยลงทุน โดยผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
6.2.3.8. การซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอ (Saving Plan)
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารหรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
กาหนดขึ้ นเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็ นประจาตามช่วงระยะเวลา (การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอ) ทั้งนี้ ตาม
เงือ่ นไข วิธีการ และมูลค่าซื้ อหน่ วยลงทุนขัน้ ตา่ ที่บริษัทจัดการจะกาหนดขึ้ นต่อไป และบริษัทจัดการจะระบุเงื่อนไขดังกล่าว
ไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอ ผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอย่างสมา่ เสมอโดยลงนามในคา
ขอใช้บริการได้ที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขาย
หน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อบริษัทจัดการจะสามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้และผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคา
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
6.2.3.9. สื่ออิเล็กทรอนิ กส์อนื่ ใด
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์อนื่ ใดได้ โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องลงนามในคาขอใช้
บริการซื้ อขายหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคาขอใช้บริการดังกล่าว
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทางสื่ออิเล็กทรอนิ กส์อนื่ ใดจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ทารายการสัง่ ซื้ อและบริษัทจัดการ
ได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อบริษัทจัดการจะสามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษทั จัดการเป็ นกรณีพิเศษ
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของสื่ออิเล็กทรอนิ กส์จนเป็ นเหตุบริษัทจัดการจะไม่สามารถรับเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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ดังกล่าว และไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ให้ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
อื่นใดนั้น
6.2.4. การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
6.2.4.1. บริษัทจัดการ
เมื่อผูส้ นใจสัง่ ซื้ อกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผูส้ ัง่ ซื้ อต้องชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคา
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยชาระเป็ นเงินสด หรือชาระเป็ นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอืน่ เฉพาะสานักหักบัญชี
กรุงเทพมหานคร ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอนื่ ใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยในกรณีที่ชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์
ตัว๋ แลกเงิน หรือคาสัง่ จ่ายเงิน ผูส้ งั ่ ซื้ อต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแสรายวันในนาม “บัญชีจองซื้ อกองทุน
บลจ. กสิกรไทย” ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก์
6.2.4.2. ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
กรณีสงั ่ ซื้ อผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั ่ ซื้ อต้องชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
โดยชาระเป็ นเงินสด หรือชาระเป็ นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอื่นเฉพาะสานักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร
ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอนื่ ใดที่ผสู ้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ โดยในกรณีที่ชาระค่าซื้ อหน่ วย
ลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ หรือคาสัง่ จ่ายเงิน ผูส้ งั ่ ซื้ อต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม
“กองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน”
กรณีสงั ่ ซื้ อผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนรายอื่น ผูส้ งั ่ ซื้ อต้องชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่
ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยชาระเป็ นเงินสด หรือชาระเป็ นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอืน่ เฉพาะสานัก
หักบัญชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด ที่ผสู ้ นับสนุ นการขายหรือรรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ โดย
ในกรณีที่ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ หรือคาสัง่ จ่ายเงิน ผูส้ งั ่ ซื้ อต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีกระแส
รายวันในนาม “บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย” ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยู
โอบี จากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก์
เมื่อบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอื่นที่มิใช่ บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย ได้ทารายการตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแล้ว จะนาเงินที่ผลู ้ งทุนชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวเข้าบัญชี เงินฝาก
กระแสรายวันในนาม “กองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน”
6.2.4.3. เอทีเอ็ม (ATM)
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม ธนาคารจะดาเนิ นการหักเงินในบัญชีเงินฝากในจานวนที่ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนระบุไว้ในการทารายการแต่ละครั้ง และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชีที่บริษัทจัดการกาหนดขึ้ น
6.2.4.4. ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking)
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ธนาคารจะดาเนิ นการหักเงินใน
บัญชีเงินฝากในจานวนที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนระบุไว้ในการทารายการแต่ละครั้ง และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชีที่บริษัท
จัดการกาหนดขึ้ น
6.2.4.5. ไปรษณีย์
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและส่งให้บริษัทจัดการผ่านไปรษณียล์ งทะเบียน ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนต้องชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยชาระเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับ โดยในกรณีที่ชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน หรือ
คาสัง่ จ่ายเงิน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีที่บริษัทจัดการกาหนดขึ้ น
6.2.4.6. อินเทอร์เน็ ต (Internet)
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ ต ธนาคารจะดาเนิ นการหักเงินในบัญชีเงินฝากในจานวน
เงินที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนระบุไว้ในการทารายการแต่ละครั้ง และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชีที่บริษัทจัดการกาหนดขึ้ น
6.2.4.7. โทรสาร
เมื่อผูส้ นใจสัง่ ซื้ อกรอกรายละเอียดในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและส่งบริษัทจัดการจะผ่านโทรสาร
ผูส้ งั ่ ซื้ อต้องชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยชาระเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี
จากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก์และส่งหลักฐานการชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไปยังบริษทั จัดการพร้อมคาสัง่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุน
6.2.4.8. การซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอ (Saving Plan)
สาหรับผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ใช้บริการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอย่างสมา่ เสมอด้วยวิธีหกั บัญชีเงินฝากธนาคาร ธนาคาร
จะดาเนิ นการหักเงินในบัญชีเงินฝากตามจานวนที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอ
ตามระยะเวลาที่กาหนด และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชีที่บริษัทจัดการกาหนดขึ้ น
สาหรับผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ใช้บริการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอย่างสมา่ เสมอด้วยวิธีการอืน่ ใดที่บริษัทจัดการกาหนดขึ้ น
นั้น ผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต้องชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอ
ตามระยะเวลาที่กาหนด โดยชาระเป็ นเงินสด หรือชาระเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัท
จัดการยอมรับ โดยในกรณีที่ชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน หรือคาสัง่ จ่ายเงิน ต้องขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีที่บริษัทจัดการกาหนดขึ้ น
6.2.4.9. สื่ออิเล็กทรอนิ กส์อนื่ ใด
เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์อื่นใด ธนาคารหรือผูใ้ ห้บริการจะดาเนิ นการหักเงินใน
บัญชีเงินฝากในจานวนเงินที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนระบุไว้ในการทารายการแต่ละครั้ง และโอนเงินจานวนดังกล่าวมายังบัญชีที่
บริษัทจัดการกาหนดขึ้ น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรบั ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุน ตามที่ระบุ
ในข้อ 6.2.4 โดยไม่ถือว่าปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ โดยจะแสดงข้อมูลที่
เป็ นปั จจุบนั ในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปสาระสาคัญที่จะทาขึ้ นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
6.2.5. การจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อ โดยคานวณจากจานวนเงินที่ได้รบั ชาระหารด้วยราคาขายหน่ วยลงทุน ณ
สิ้ นวันที่บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มจานวน
จานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรรจะคานวณเป็ นตัวเลขทศนิ ยม 5 ตาแหน่ งและใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 4
ตาแหน่ งโดยตัดทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
กรณีที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วย
ลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อ โดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและรับชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุน รวมถึงได้ทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นแล้ว
บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การจัดสรรแล้วในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนในวันทาการถัดจาก
วันทาการที่คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน อย่างไรก็ตามกรณีที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน
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คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด สิทธิในหน่ วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลก
เงิน คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดได้เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน
คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่จดั สรรแล้ว
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที่การสัง่ ซื้ อมีผลให้จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จดทะเบียนกับสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนเท่าที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อตามสัดส่วนจานวนหน่ วย
ลงทุนที่สงั ่ ซื้ อ
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการ
จัดสรรในกรณีดงั กล่าวจะทาให้มีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
6.2.6. การคืนเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ ย (ถ้ามี) ให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อ ในกรณีที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อไม่ได้รบั การจัดสรรไม่ วา่ ทั้งหมด
หรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คตามที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 15 วันนับจาก
วันที่บริษัทจัดการไม่สามารถจัดสรรหน่ วยลงทุนหรือวันที่ยุติโครงการแล้วแต่กรณี
6.2.7. เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยมีมลู ค่าขัน้ ตา่ ในการสัง่ ซื้ อตามที่ระบุไว้ในโครงการ อย่างไรก็ตาม บริษัท
จัดการสงวนสิทธิในการให้ทารายการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยมีมลู ค่าขัน้ ตา่ น้อยกว่าที่ระบุไว้ในโครงการได้ โดยขึ้ นอยูก่ บั
ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั เงินค่าซื้ อ
หน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้วเพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน และผูจ้ องซื้ อจะไม่สามารถ
ยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณี พิเศษ
เมื่อผูส้ นใจสัง่ ซื้ อรายใดประสงค์จะซื้ อหน่ วยลงทุนต่อการซื้ อในแต่ละครั้ง ตั้งแต่ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท
ถ้วน) ขึ้ นไป หรือจานวนอื่นใดที่จะระบุไว้ในหนังสือชี้ ชวน ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะต้องรายงานให้
บริษัทจัดการทราบในทันทีก่อน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจานวนที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ ชวนดังกล่าว บริษัทจัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนใด ๆ ในกรณีที่บริษัทจัดการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อ
ชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ
ในการชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน หากเป็ นกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ที่บริษัทจัดการเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบดาเนิ นการเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ บริษัทจัดการอาจดาเนิ นการให้มีการหักกลบกันได้
ในกรณีที่บญ
ั ชีกองทุนใดไม่มีมลู ค่าคงเหลือในบัญชี และบัญชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็ นเวลานานติดต่อกันเกิน 1
ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดบัญชีดงั กล่าวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการทาการปิ ดบัญชีกองทุนไม่วา่ ด้วยเหตุใด
ๆ
บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขาย
หน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้าง
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หุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุน
ของกองทุนให้กบั บุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น
6.2.8. วันและเวลาทาการขายหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ นกองทุน
เปิ ดกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว โดยบริษทั จัดการจะระบุวนั เริ่มทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุนภายหลัง
ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ โดยบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนจะทาการขายหน่ วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทาการของบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวันทาการซื้ อขาย สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการได้รบั หลังเวลา 15.30 น. และการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ ต และสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
อื่นใดที่บริษัทจัดการได้รบั หลังเวลา 15.30 น. ของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะทารายการขายหน่ วยลงทุนตาม
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการซื้ อขายถัดไป
สาหรับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านไปรษณีย์ บริษัทจัดการจะทารายการขายหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายแรกถัดจากวัน
ทาการที่บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ซื้ อและได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อครบถ้วนแล้ว
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และอาจกาหนดให้ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนต้องส่งคาสัง่ ขายคืนล่วงหน้าโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ ในกรณี ที่บริษัทจัดการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
ในการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและในกรณีที่บริษัทจัดการจะกาหนดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนต้องส่งคาสัง่ ขายคืนล่วงหน้า
บริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศที่
สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.3. การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน :
7. การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน :
- ATM
- Internet
- Tele-Bank
- บริษัทจัดการ
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
(1) บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุน ระบุรายละเอียดและความจานงให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
(ถ้ามี) ไปยืน่ ต่อบริษัทจัดการเพื่อขายคืนหน่ วยลงทุน
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่
ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริ ษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(2) ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้อง
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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กรอกข้อความในคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจานงให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ต่อผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่ วย
ลงทุน
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและได้ทา
รายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบ
จากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(3) เอทีเอ็ม (ATM)
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด

(4) ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking)
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
(5) อินเทอร์เน็ ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ ต โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกาหนด
(6) โทรสาร
บริษัทจัดการอาจเปิ ดรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านโทรสารได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการดังกล่าว ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนสามารถแสดงความจานงที่จะส่งคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการผ่านโทรสาร โดยกรอกแบบฟอร์มระบุ
ความจานงดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่แสดงความจานงที่จะส่ง
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านโทรสาร ยอมรับและผูกพันการทารายการรับซื้ อคืนที่บริษัทจัดการดาเนิ นการตามคาสัง่ ขาย
คืนที่ได้รบั ทางโทรสารแล้ว
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่
ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(7) สื่ออิเล็กทรอนิ กส์อื่นใด
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์อื่นใดได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
ที่บริษัทจัดการกาหนด
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(8) การขายคืนหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอ
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกาหนด
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน

7.3. วิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน :
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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- รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแบบปกติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
ผูส้ งั ่ ขายคืนหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน โดยมีมลู ค่าขัน้ ตา่ ในการสัง่ ขายคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการ อย่างไร
ก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการให้ทารายการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยมีมลู ค่าขัน้ ตา่ น้อยกว่าที่ระบุไว้ในโครงการได้
โดยขึ้ นอยูก่ บั ดุลพินิจของบริษัทจัดการ
7.4.1. การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการ
บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องกรอกข้อความในคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุน ระบุรายละเอียดและความจานงให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ
(ถ้ามี) ไปยืน่ ต่อบริษัทจัดการเพื่อขายคืนหน่ วยลงทุน
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่
ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(2) ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้อง
กรอกข้อความในคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจานงให้ครบถ้วนชัดเจน แล้วนาคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ไปยืน่ ต่อผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่ วย
ลงทุน
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและได้ทา
รายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่ ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบ
จากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
(3) เอทีเอ็ม (ATM)
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการ
กาหนด
(4) ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Tele-banking)
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการที่บริษัทจัดการกาหนด
(5) อินเทอร์เน็ ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ ต โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกาหนด
(6) โทรสาร
บริษัทจัดการอาจเปิ ดรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านโทรสารได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเปิ ดให้บริการดังกล่าว ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนสามารถแสดงความจานงที่จะส่งคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการผ่านโทรสาร โดยกรอกแบบฟอร์มระบุ
ความจานงดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่บริษัทจัดการกาหนด ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่แสดงความจานงที่จะส่ง
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านโทรสาร ยอมรับและผูกพันการทารายการรับซื้ อคืนที่บริษัทจัดการดาเนิ นการตามคาสัง่ ขาย
คืนที่ได้รบั ทางโทรสารแล้ว
คาสัง่ ขายคืนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้ว ผูส้ งั ่
ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั ความเห็นชอบจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
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(7) สื่ออิเล็กทรอนิ กส์อื่นใด
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์อื่นใดได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
ที่บริษัทจัดการกาหนด
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(8) การขายคืนหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอ
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนแบบสมา่ เสมอได้ โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท
จัดการกาหนด
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
7.4.2. การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผขู ้ าย
คืนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการที่คานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคา
หน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทาการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศ ที่มีลกั ษณะ
ในทานองเดียวกันกับธุรกิจจัดการกองทุนตามที่ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการ
ยอมรับเพื่ออานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็ นต้น ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มี
ช่องทางการรับชาระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.4.3. การจัดสรรเงินให้แก่ผสู ้ งั ่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน" หรือ "การไม่ขาย
หรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้วหรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุน" บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู ้ งั ่ ขายคืน โดยคานวณจากราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันที่บริษัท
จัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนเงินที่สัง่ ขายคืนโดยคูณจานวน
หน่ วยลงทุนด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการรับซื้ อคืนนั้น
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเป็ นจานวนเงิน บริษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืนด้วยราคารับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ วันทาการรับซื้ อคืนนั้ น ทั้งนี้ จานวนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้จะเป็ นตัวเลขทศนิ ยม 4
ตาแหน่ ง โดยตัดทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ งั ่ ขายคืนมีจานวนหน่ วย
ลงทุนตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืน
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนและการขายคืนดังกล่าวเป็ นผลให้หน่ วยลงทุนที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถือตามทะเบียนผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนมีมลู ค่าตา่ กว่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ บริษัทจัดการอาจดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่
ทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่
บริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ในกรณีที่จานวนหน่ วยลงทุนที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนเกินกว่าจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุ นมีอยูต่ าม
ทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุนทั้งหมดตามจานวนเท่าที่
ปรากฏอยูต่ ามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขข้างต้น
เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้ อได้จากจานวนเงินสดของกองทุน
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บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่รบั ซื้ อคืนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันที่คานวณราคารับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้ อคืน :
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้ อคืน :
บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนภายใน 15 วันนับจากวันที่จดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการเป็ น
กองทุนเปิ ดกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจัดการจะระบุวนั เริ่มทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
ภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญโดยบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายและรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตั้งแต่เวลาเริ่มทาการของบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจนถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวันทาการรับซื้ อคืน สาหรับการสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนผ่านโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ที่บริษัทจัดการได้รบั หลังเวลา 14.30 น. และการสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ ต และสื่ออิเล็กทรอนิ กส์อื่นใดที่บริษัทจัดการได้รบั หลังเวลา 14.30 น. ของวันทาการรับซื้ อคืน
ใด บริษัทจัดการจะทารายการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้นในวันทาการรับซื้ อคืนไป
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการและ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.7. การขายคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจจัดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนทราบ โดยปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเป็ นการชัว่ คราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทพิจารณา
เห็นว่าการหยุดรับคาสัง่ สับเปลี่ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบโดยปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
8.2.1. วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
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ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคาขอสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนระบุจานวน
เงินหรือจานวนหน่ วยลงทุนที่ตอ้ งการสับเปลี่ยน บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
(2) สื่ออิเล็กทรอนิ กส์
บริษัทจัดการอาจรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องลงนามในคาขอใช้
บริการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการระบุไว้ในคาขอใช้บริการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบสื่ออิเล็กทรอนิ กส์จนเป็ นเหตุบริษัทจัดการจะไม่สามารถรับคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทารายการการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์น้ัน
ทั้งนี้ ก่อนเริ่มให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการ
และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
8.2.2. วันและเวลาในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกจากกองทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขาย ตามระยะเวลาในการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน สาหรับ
การสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลาในการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวัน
ทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการจะไม่ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนนั้น
กรณีสบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทาการซื้ อขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่ วยลงทุน สาหรับการสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ที่บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายใด บริษัทจัดการ
จะทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขายถัดไป โดยบริษั ทจัดการจะถือว่า
วันที่บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนและได้ทารายการแล้ว เป็ นวันที่คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน
มีผลสมบูรณ์
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่าเงินขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางให้กองทุนปลายทางภายในระยะเวลาที่กาหนด
ในข้อ การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วนั ชาระเงินค่าเงินขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางตรงกับ
วันหยุดทาการซื้ อขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจัดการจะทารายการซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวันทาการ
ซื้ อขายถัดไป ซึ่งอาจเกินระยะวเลาที่กาหนดได้
8.2.3. ราคาขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกรณีสบั เปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนดังต่อไปนี้ เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน กรณี
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
8.2.3.1. การกาหนดราคารับซื้ อคืนกรณีเป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขายที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนแล้ว
หักด้วยค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
8.2.3.2. การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขายที่
บริษัทจัดการจะกาหนดขึ้ นเป็ นการทัว่ ไป ทั้งนี้ วันทาการซื้ อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทาการที่กองทุนได้รบั เงินจาก
กองทุนต้นทาง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ โดยปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการและ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน
8.2.4. สิทธิในหน่ วยลงทุน
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สิทธิในหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกิดขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางได้รบั ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุ น
จากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั้น
9. การชาระค่ารับซื้ อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นของกองทุนไว้แล้ว
ได้ เฉพาะในกรณีที่กาหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าว
อยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้น เว้นแต่
ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
(2) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(3) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสานักงานโดย
พลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนิ นการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท
จัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยต้องชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้ อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั ่ง :
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่ งดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
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(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ เกิดขึ้ น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซอขายในตลาดซื้
ื้
อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าว
อยูเ่ หนื อการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน แก่ผลู ้ งทุน
เฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
ตนอันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่
เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคา
สัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไป
ให้ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนพร้อมทั้งแสดง
เหตุผล และรายงานแผนการดาเนิ นการของกองทุนรวมเปิ ดนั้นให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนตามข้อ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนิ นการดังนี้ ก่อนการเปิ ดรับ
คาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทา
การสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซื้ อคื นหน่ วย
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืน่ และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนก็ได้
12. การหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการ
หยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไปได้
13. เงือนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
เงื่อนไขและข้อจากัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรในกรณี
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทาง
กฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า

14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลปี ละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกาไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้ นใน
สินทรัพย์สุทธิจากการดาเนิ นงานประจาแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม อย่างไรก็
ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่ทาให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้ นในงวดบัญชีที่มีการจ่ายเงินปั นผลนั้น
14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้
1. บริษัทจัดการจะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยลงทุนเพื่อกาหนดการรับเงินปั นผลภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
หรือวันสิ้ นงวดอืน่ ใดที่จะจ่ายเงินปั นผล
2. บริษัทจัดการจะคานวณการเพิ่มขึ้ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนิ นงานต่อหน่ วย และเงินปั นผลต่อ
หน่ วย โดยถือจานวนหน่ วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วันปิ ดทะเบียน
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พักการโอนหน่ วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน ณ วันเวลาดังกล่าวเท่านั้น
3. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผล
โดยไม่ชกั ช้า โดยบริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
3.1 ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3.2 ส่งหนังสือแจ้งให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ที่ถือหน่ วยลงทุนชนิ ดไม่ระบุชื่อผูถ้ ือเมื่อได้รบั การร้องขอ
4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนใน
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยลงทุน ภายใน 20 วันทาการนับจากวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยลงทุน
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และหรือ เงื่อนไขใน
การจ่ายเงินปั นผลในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยถือว่าได้รบั มติ
จากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ ของกองทุนรวมนั้น

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ั ่งซื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนี ยมรวม (เพดานค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนี ยม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.0125 อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน
หักมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
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รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1605 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของ
กองทุน หักมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนาย
ทะเบียน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์ดงั กล่าวได้รวมค่าธรรมเนี ยมการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.3210 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
ทั้งหมดของกองทุน หักมูลค่าหนี้ สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และ
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.4. ค่าธรรมเนี ยมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.5. ค่าธรรมเนี ยมการจัดจาหน่ าย :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.2.6. ค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่าใช้จา่ ยเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอหน่ วยลงทุนครั้งแรก ซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ นตาม
จานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รบั ประโยชน์
จากค่าใช้จา่ ยนั้น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ ค่าใช้จา่ ยด้าน
การตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนากองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จา่ ยข้างต้นรวมกันจะไม่เกินร้อยละ
1.07 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุน การจดทะเบียนเพิ่มหน่ วยลงทุน และค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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เกิดขึ้ นจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ค) ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย
(ง) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุน
(จ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับที่ปรึกษาการลงทุนและหรือที่ปรึกษากองทุนที่อยูใ่ นต่างประเทศ (ถ้ามี)
เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าเบี้ ยเลี้ ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็ นต้น
(2) ค่าใช้จา่ ยเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จา่ ยเกิดขึ้ นตามจานวนที่จา่ ยจริง โดย
ในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รบั ผลประโยชน์จากค่าใช้จา่ ยนั้น
หรือในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้ น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ ค่าใช้จา่ ยด้าน
การตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสัมมนาแนะนากองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวข้างต้นรวมกันจะไม่เกินร้อยละ
1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ข) ค่าใช้จา่ ยที่เกิดจากการนาเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อกับที่ปรึกษาการลงทุนและหรือที่ปรึกษากองทุนที่อยูใ่ นต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสาร
ทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที่พกั ค่าเบี้ ยเลี้ ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็ นต้น
(ค) ค่าใช้จา่ ยอันเกี่ยวเนื่ องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหรือสอบทานมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ค่าใช้จา่ ยในการจัดให้มีการคานวณผลการดาเนิ นงานและระดับความเสี่ยงของการลงทุน เป็ นต้น
(ง) ค่าใช้จา่ ยในการสอบบัญชีซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยูใ่ นประเทศและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม
(จ) ค่าจัดทา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการแสดงความจานง ใบแจ้งผลการจัดสรรหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทาและ
จัดพิมพ์ คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบแสดงความจานงเพื่อจองซื้ อหน่ วยลงทุน ใบจองซื้ อหน่ วยลงทุน คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ หนังสือแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเอกสารที่เกีย่ วข้อง ค่าจัดทา จัดพิมพ์
และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ฉ) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผูถ้ ือหน่ วยลงทุน การขอมติผถู ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.
(ช) ค่าจัดทา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ ชวนและรายงานประจาปี ถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ซ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานของกองทุน
(3) ค่าใช้จา่ ยและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับการดาเนิ นงานของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ นตาม
จานวนที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจานวน ได้แก่
(ก) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ข) ค่าใช้จา่ ย (ถ้ามี) ในการดาเนิ นคดีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือเมื่อได้รบั คาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ ของกองทุน
(ค) ค่าใช้จา่ ยในการรับชาระหนี้ เป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี้ ด้วยเงินตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนี ยมศาล
ค่าธรรมเนี ยมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิ ติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจานอง ค่าปลอดจานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนี ยมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จา่ ยด้านภาษี ค่าทาประกันภัย ค่าดูแล และเก็บรักษา
ตลอดจนค่าใช้จา่ ยในการจาหน่ ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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(ง) ค่าใช้จา่ ยอันเกี่ยวเนื่ องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหรือสอบทานมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ค่าใช้จา่ ยในการจัดให้มีการคานวณผลการดาเนิ นงานและระดับความเสี่ยงของการลงทุน เป็ นต้น
(จ) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผล
(ฉ) ค่าธรรมเนี ยมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์
ค่าธรรมเนี ยมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้งที่
เกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ
ค่าไปรษณียากรสาหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่มิใช่ทาง
ไปรษณีย์
(ช) ค่าใช้จา่ ยของผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ ซึ่งเมื่อรวมกับค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว จะต้องไม่เกินที่ระบุในข้อ 15.2.2
(ซ) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนี ยมในการทารายการ ค่าใช้จา่ ยของผูด้ ูแลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็ น
ต้น
(ฌ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชาระบัญชีและเลิกกองทุน
(ญ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดาเนิ นคดีเพื่อการรับชาระหนี้ ใด ๆ ของกองทุนรวม
(ฎ) ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการชาระราคา รับชาระราคา ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนี ยม
ธนาคาร ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ settlement advance หรือ contractual settlement เป็ นต้น
(ฏ) ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและวิธีการคานวณค่าธรรมเนี ยมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ กับจานวนเงินที่จ่ายชาระจริง
(4) ค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ท้งั ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะรวมอยูใ่ นต้นทุนของค่าซื้ อ
หลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้ อหลักทรัพย์และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ อาทิ
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนี ยมหรือค่านายหน้าการซื้ อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าธรรมเนี ยมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้ง
ที่เกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ
(ง) ค่าใช้จา่ ยอันเกี่ยวเนื่ องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
(จ) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อซื้ อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็ นต้น
(5) ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.2 ถึง 15.3 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจาก
กองทุนตามจานวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จา่ ยนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0107 ต่อ
ปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กาหนด
15.3. ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
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รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (Back-end Fee) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.50 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.3. ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switching In) :มีแบบหลายเงื่อนไข
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
คาอธิบายเงื่อนไข
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนต้นทางหรือหน่ วยลงทุนต้นทาง หรือค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือหน่ วยลงทุน
ปลายทางแล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้
ทราบโดยทัว่ กันและปิ ดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางและยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง

15.3.3.2 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเงื่อนไข
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
คาอธิบายเงื่อนไข
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนต้นทางหรือหน่ วยลงทุนต้นทาง หรือค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือหน่ วยลงทุน
ปลายทางแล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้
ทราบโดยทัว่ กันและปิ ดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการ
ในกรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางและยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
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15.3.4. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน :
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.5. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ :
ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินกาหนด
โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติซึ่งเป็ นกรณีที่บริษทั จัดการดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย ตามที่จา่ ย
จริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจานากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็ นต้น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวทราบ
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยม :
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนทุกวันที่
มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในแต่ละวันที่คานวณนั้นเป็ นฐานในการคานวณ
ค่าธรรมเนี ยม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15.2 อื่นๆ ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวเนื่ องกับกองทุนตามที่ระบุไว้ใน (5) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผย
แยกเป็ นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ ชวนฉบับข้อมูลสาคัญที่ผลู ้ งทุนควรทราบและในรายงานประจาปี ซึ่งบริษัทจัดการ
ต้องจัดทาเมื่อสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่ง
ประเทศไทย
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15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย :
15.5.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ และได้
ดาเนิ นการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่มี
การลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิ ดเผยข้อมูลจะกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้มนั ่ ใจได้ว่าผู ้
ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ในการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดาเนิ นการตามข้างต้นแล้ว
15.5.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ นตามที่ระบุไว้ในโครงการ
บริษัทจัดการจะคานึ งถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และจะเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้มนั ่ ใจได้วา่ ผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ในการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
15.5.2.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้ อยกว่า 3 วันทา
การก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มขึ้ น
15.5.2.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอัตราขัน้ สูงของค่าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายเดิม ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้ นค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว บริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้ นดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว บริษัท
จัดการต้องได้รบั มติพิเศษ โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ ง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง และ 15.5.2.2 บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าว
15.6. หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อตั ราภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือ
ภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการขายหรือการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูส้ งั ่
ขายคืนหน่ วยลงทุน หรือลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการขายหรือการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้กบั ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
หรือผูส้ งั ่ ขายคืนหน่ วยลงทุนตามประเภทของผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซื้ อหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน
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หรือการสัง่ ซื้ อ หรือสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนตามเงื่อนไขที่บริษัทจัดการอาจกาหนดขึ้ นในอนาคต หรือลดหย่อน หรือยกเว้น
ค่าธรรมเนี ยมให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นซึ่งจัดตั้งและ
จัดการโดยบริษัทจัดการ หรือสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื่นที่จดั ตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเพื่อซื้ อหน่ วย
ลงทุนของกองทุนนี้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบโดยทัว่ กัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัท
จัดการ
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วย
ลงทุน :
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การคานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคี ยง
กับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการจะต้องใช้
ราคาหลักทรัพย์ในการอ้างอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออัตราผลตอบแทนผ่านระบบที่มีการเผยแพร่ขอ้ มูลและสามารถอ้างอิง
ได้ เช่น ระบบ Bloomberg เป็ นต้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบ
ของผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1 ) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิ้ นวันทาการภายใน 2 วันทาการ
เว้นแต่กรณีที่กองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และหรือนาส่งข้อมูลมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักให้กบั บริษัทจัดการ และ
หรือกองทุนหลักมีวนั หยุดทาการตรงกับวันทาการของบริษัทจัดการ และหรือมีวนั หยุดทาการต่อเนื่ องกันจนเป็ นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิ้ นวันทาการภายใน 2 วันทาการได้ บริษัท
จัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
ได้รบั มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2.2) คานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนทุกสิ้ นวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุนภายใน 2 วันทา
การ ทั้งนี้ ให้ใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนของสิ้ นวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุนนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคานวณราคาดังกล่ าว
เว้นแต่กรณีที่กองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และหรือนาส่งข้อมูลมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักให้กบั บริษัทจัดการ และ
หรือกองทุนหลักมีวนั หยุดทาการตรงกับวันทาการของบริษัทจัดการ และหรือมีวนั หยุดทาการต่อเนื่ องกันจนเป็ นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนทุกสิ้ นวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
ภายใน 2 วันทาการได้ บริษัทจัดการจะคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้
ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รบั มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนหลัก
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้
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(ก) วันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทาการถัดไป
(ข) วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล โดยให้ประกาศภายใน 3 วันทาการถัดไป
เว้นแต่กรณีที่กองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และหรือนาส่งข้อมูลมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักให้กบั บริษัทจัดการ และ
หรือกองทุนหลักมีวนั หยุดทาการตรงกับวันทาการของบริษัทจัดการ และหรือมีวนั หยุดทาการต่อเนื่ องกันจนเป็ นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนภายใน 3 วันทาการได้ บริษัทจัดการจะ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน 3 วันทาการถัดไป
เว้นแต่กรณีที่กองทุนหลักไม่ได้ประกาศ และหรือนาส่งข้อมูลมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนหลักให้กบั บริษัทจัดการ และ
หรือกองทุนหลักมีวนั หยุดทาการตรงกับวันทาการของบริษัทจัดการ และหรือมีวนั หยุดทาการต่อเนื่ องกันจนเป็ นเหตุให้
บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนภายใน 3 วันทาการได้ บริษัทจัดการ
จะประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ ภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัท
จัดการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รบั
การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีที่การประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ได้กระทาผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จดั ขึ้ นโดยสมาคม
(NAV Center) หรือช่องทางอื่นที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและ
มูลค่าหน่ วยลงทุนภายใน 4 วันทาการถัดไปก็ได้
ในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน จานวนหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
3. การใช้ตวั เลขทศนิ ยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือจานวน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษัทจัดการจะดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษทศนิ ยมตาม
หลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลักสากล สาหรับ
มูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 4 ขึ้ น ส่วนมูลค่าหน่ วยลงทุน
เพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะตัดทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 4 ตาแหน่ งโดยตัดทศนิ ยมตาแหน่ งที่
5 ทิ้ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลักสากล แต่จะ
ใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยมเพียง 4 ตาแหน่ งโดยตัดทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์น้ันรวมเข้าเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
4. การคานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศเป็ นเงินบาท
สาหรับหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ บริษทั จัดการจะคานวณเป็ นเงินบาท โดยการคานวณมูลค่า
หน่ วยลงทุน ราคาขายหรือราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลลาร์ (สรอ./
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บาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ
สิ้ นวันทาการซื้ อขายนั้น และในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวหรือกรณีที่บริษัท
จัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีความเหมาะสม บริษัทจัดการอาจพิจารณา
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพาณิชย์ หรือหน่ วยงานอื่นใดแทนได้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นที่ทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคา
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะขอผ่อนผันการไม่คานวณและประกาศตามกาหนดนี้ ต่อสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายในวันทาการถัดจากวันที่ไม่สามารถคานวณและประกาศได้
บริษัทจัดการอาจไม่คานวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนในกรณีดงั ต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายหน่ วยลงทุน ตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ หรือเป็ นวันหยุดทาการซื้ อขายของกองทุน และหรือกองทุนหลัก และหรือตัวแทนขายกองทุนหลัก
(ข) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยให้ได้รบั การยกเว้นตั้งแต่วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
เมื่อปรากฏเหตุขา้ งต้น บริษัทจัดการจะประกาศการหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและ
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อ
คืนที่ใช้ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการจะรายงานการหยุดคานวณมูลค่าดังกล่าวพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และ
รายงานแผนการดาเนิ นการของกองทุนนั้นให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วันทา
การ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ
ในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ
ประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริษทั จัดการ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดที่เหมาะสมแทนการประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัท และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมลู ค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็ น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทาและส่งรายงานให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้องภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่ามูลค่าหรือ
ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญดังนี้
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้มลู ค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
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(ง) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มลู ค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจากปั จจัย
ภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
(1.2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทาให้มลู ค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่ องถึงการคานวณมูลค่าหรือราคาหน่ วย
ลงทุนครั้งต่อไป ให้บริษัทจัดการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่วนั ที่พบว่ามูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมลู ค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ น
อัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังตั้งแต่วนั ที่บริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที่มลู ค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนถูกต้อง
(2.2) ดาเนิ นการดังนี้ เฉพาะวันที่มลู ค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมลู ค่าและคิดเป็ นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสิ้ นภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการ
พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่
คานวณมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้ น เพื่อให้ผดู ้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวัน
ทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์
รายงานตามวรรคหนึ่ ง (2.2) (ก) วรรคหนึ่ ง ให้มีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1(1.1) โดยอนุ โลม เว้นแต่ในกรณี
ของรายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนให้ระบุการดาเนิ นการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ 1(1.1) (ง)
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานตามวรรคหนึ่ ง
(2.2) (ก)
(ค) ดาเนิ นการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุน และ
วัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุน ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานตามวรรคหนึ่ ง (2.2) (ก)
3. ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมลู ค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ น
อัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ เฉพาะวันที่มลู ค่าหรือราคา
หน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมลู ค่าและคิดเป็ นอัตราดังกล่าว
(3.1) จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนตามข้อ 2 วรรคหนึ่ ง (2.2) (ก) ด้วย โดยให้
อยูใ่ นส่วนของการดาเนิ นการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(3.2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 4 ให้แล้วเสร็จและดาเนิ นการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผซู ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
หรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 วรรคหนึ่ ง (2.2)
(ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่ วย
ลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
(3.3) จัดทามาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนารายงานการ
แก้ไขราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2 วรรคหนึ่ ง (2.2) (ก) ให้สานักงานภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่
ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการส่งสาเนาเอกสารที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสาเนารายงานดังกล่าวแทน
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4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3(3.2) ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(4.1) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตา่ กว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน
1. ให้บริษัทจัดการลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่
ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
2. หากปรากฏว่าผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยูน่ ้อยกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้อง
ลด ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วยลงทุน
ที่เหลืออยูน่ ้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุน เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอขายหลั
ื้
กทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ให้บริษัทจัดการเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็ นจานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่ วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วย
ลงทุนเหลืออยูใ่ ห้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู ้ ายคืน
หน่ วยลงทุน
(4.2) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน ให้บริษัทจัดการเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็ นจานวนเท่ากับ
ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
1. ให้บริษัทจัดการลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
2. หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยูน่ ้อยกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่
จะต้องลด ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวนหน่ วย
ลงทุนที่เหลืออยูน่ ้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุน เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซอขายหลั
ื้
กทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู ้ อหน่
ื้ วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึง 100
บาท บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน แต่ถา้ บุคคลดังกล่าว
ไม่มีสถานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ ง (4.1) (ข) หรือผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุนตาม
วรรคหนึ่ ง (4.2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนก็ได้
5. ให้บริษัทจัดการจัดให้มสี าเนารายงานตามข้อ 1(1.1) และข้อ 2 วรรคหนึ่ ง (2.2) (ก) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ
เพื่อให้สานักงานสามารถตรวจสอบได้
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6. ห้ามมิให้บริษัทจัดการคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุน เว้นแต่ใน
กรณีที่ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผูเ้ กี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : กรุงเทพ จากัด (มหาชน), ธ.
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
ไม่มี
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
ชื่อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ชื่อ : นางสาว วันนิ สา งามบัวทอง
ชื่อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ชื่อ : นาย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ชื่อ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
ชื่อ : นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย
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ชื่อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
ชื่อ : นางสาว อริสา ชุมวิสูตร
ชื่อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ชื่อ : นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
ชื่อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ชื่อ : นางสาว โชติมา กิจศิรกร
ชื่อ : นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
หรือบุคคลอืน่ ที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 สิงหาคม 2553
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
19. การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
บริษัทจัดการสามารถดาเนิ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ดว้ ยวิธีการดังต่อไปนี้
19.1 สาหรับการแก้ไขโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
แทนการขอมติผถู ้ ือหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิเพื่อ
ประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบ
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(2) การเพิ่มชนิ ดหน่ วยลงทุนที่ไม่ทาให้สิทธิที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(4) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน หรือราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน แล้วแต่กรณี ตาม”ข้อ 16 วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า
หน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนื อจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ไม่ทาให้ผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญหรือเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวง
19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วธิ ีการขอมติผถู ้ ือหน่ วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจานวน
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ไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมติน้ัน
โดยการแก้ไขโครงการหรือวิธีการจัดการในเรื่องกระทบสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่จะต้องได้รบั มติพิเศษ ให้รวมถึงเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนที่ทาให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
(2) การชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
(3) การควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนที่มีนโยบายการลงทุน ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(4) การรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยเดิมตามที่
ระบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(6) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเสียผลประโยชน์ (ถ้ามี)
19.3 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวงได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึ้ นในกรณีดงั นี้
(ก) การลดมูลค่าขัน้ ตา่ ในการซื้ อหน่ วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจานวนผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสาคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิ ดให้ขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดาเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามข้อ 15.5.1 วรรคสอง
19.4 เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น ในการขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุม ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเห็นว่า มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในครั้งนั้นไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 129/2 หรือฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไข หรือวิธีการที่กาหนดตามมาตรา129/3 ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่น้อยกว่าห้าคนและมีหน่ วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่ งในห้าของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น จะร้องขอให้ศาลสัง่ เพิก
ถอนมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนครั้งนั้นก็ได้ แต่ตอ้ งร้องขอต่อศาลภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีมติให้แก้ไข
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กาหนด
ไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft Commission)
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่ องจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้น้ันต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจาเป็ น เพื่อให้กองทุนได้รบั
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ งให้แก่กองทุนที่อยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้อง
กระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึ งถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (Soft
Commission) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบตั ิที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ ได้ที่บริษัทจัดการ
20.2 การรับค่าธรรมเนี ยมการจัดการคืนจากกองทุนต่างประเทศ
ในกรณีที่กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนี ยมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็ นค่าตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนนาเงินไป
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้เงินจานวนดังกล่าวตกเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุน
20.3 การซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ ควบกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยติดต่อกับบริษัทประกันชีวิต หรือตัวแทนที่
บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ การซื้ อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตอาจมีขอ้ กาหนด และวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่าง
ไปจากการซื้ อขายกองทุนเพียงอย่างเดียว ผูล้ งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์
ประกันชีวิตควบการลงทุนก่อน อนึ่ ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการซื้ อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกัน
ชีวิตได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนและผูล้ งทุน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยบริษัทจัดการจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อยหนึ่ งฉบับ และปิ ดประกาศไว้
ในที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการและบริษัทประกันชีวติ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตมีดงั นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ถือว่าเป็ นการ
แก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
20.3.1 มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชี
ขัน้ ตา่
ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิตนั้น บริษัทจัดการไม่กาหนดมูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ของการขายคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่
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20.3.2 การเสนอขายหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
ผูล้ งทุนสามารถซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต หรือตัว
แทนที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด โดยชาระเป็ นเงินสด หรือวิธีอื่นใดที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสัง่ ซื้ อ
จะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบระยะเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนที่กาหนดไว้ในโครงการ โดยคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะมีผลเมื่อ
บริษัทประกันชีวิตได้รบั เอกสารและเงินจองซื้ อครบถ้วน และได้พิจารณาอนุ มตั ิกรมธรรม์แล้ว และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัท
จัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุน โดยผู ้
ลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในกรณีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต อาจปฏิเสธคาสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนของผูล้ งทุน ในกรณีที่บริษทั จัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของ
บริษัทจัดการ หรือบริษัทประกันชีวิต
20.3.3 การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนผ่านบริษัท
ประกันชีวิต ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตอาจกาหนดมูลค่าขัน้ ตา่ ในการขายคืนหน่ วยลงทุน เงื่อนไขในการขายคืนหน่ วยลงทุน
วันและเวลาในการขายคืนหน่ วยลงทุน วิธีการนาส่งเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
และหรือเอกสารการขายที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะต้องอยูภ่ ายใต้กรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการ และคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนจะมีผลเมื่อบริษัทประกันชีวิตได้รบั เอกสารหลักฐาน
ครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทประกันชีวิตนั้นๆ
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ประสงค์จะขายคืนหน่ วยลงทุน สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนโดยระบุเป็ นจานวนหน่ วยลงทุน โดยใช้
แบบฟอร์มของบริษัทประกันชีวติ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือในกรมธรรม์
(2) การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทประกันชีวิตอาจดาเนิ นการขายคืนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติเป็ นประจาทุกเดือนเพื่อนาค่าขายคืนหน่ วยลงทุนมาชาระค่า
การประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการ และค่าธรรมเนี ยมการบริหารกรมธรรม์ ตามอัตราและวิธีการที่กาหนดใน
กรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวติ จะสรุปค่าใช้จ่ายดังกล่าวและจัดส่งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่าสุดได้ตามช่องทางที่บริษัทประกันชีวิตจะเปิ ดเผยในเอกสารประกอบการขายที่ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนได้รบั จากบริษัทประกันชีวติ
20.3.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการจะเป็ นผูอ้ อกเอกสารสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั บริษัทประกันชีวิตภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน
ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสัง่ ซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่ออกเอกสาร
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุน อนึ่ ง บริษัทประกันชีวิตจะ
เป็ นผูอ้ อกใบยืนยันการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนตามข้อ 20.5.2 และการขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้อ 20.5.3(1) ภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
20.3.5 การสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกันชีวิต ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยส่ง
คาสัง่ ตามแบบฟอร์มที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้
กรมธรรม์ประกันชีวิตตามที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดไว้เท่านั้น โดยต้องเป็ นการทารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การ
สับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนดังกล่าว หมายถึง การขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึ่ ง (กองทุนเปิ ดต้นทาง) เพื่อซื้ อ
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หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึ่ ง (กองทุนเปิ ดปลายทาง) ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและเอกสาร
ประกอบการขายกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนิ นการนาเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดต้นทาง ซึ่ง
ได้หกั ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน(ถ้ามี) เพื่อนาไปชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดปลายทาง หรือ
ดาเนิ นการอื่นใดเพื่อให้เกิดรายการดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทประกันชีวิตอาจระงับการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วน เป็ นการชัว่ คราวและหรือถาวรในกรณีที่
บริษัทประกันชีวิตเห็นว่าไม่เป็ นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่จานวนที่ขายคืนหน่ วย
ลงทุนต้นทางตา่ กว่าจานวนขัน้ ตา่ ที่บริษัทประกันชีวิตกาหนดในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหรือกรณีที่ยกเลิกตามเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในกรมธรรม์
ราคาขายและราคารับซื้ อคืน ในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
(1) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดต้นทาง การกาหนดราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันทาการที่บริษัท
จัดการได้รบั คาสัง่ และทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนี ยม (ถ้ามี)
(2) กรณีเป็ นกองทุนเปิ ดปลายทาง การกาหนดราคาขายหน่ วยลงทุนจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันทาการซื้ อขายหน่ วย
ลงทุน บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนปลายทาง หรือวันทาการซื้ อขายที่บริษัทประกันระบุให้เป็ นวันทาการซื้ อ
หน่ วยลงทุนปลายทาง โดยจะต้องเป็ นวันทาการที่บริษัทถือว่าได้รบั ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ มูลค่าหน่ วยลงทุน
ที่ใช้คานวณราคาขายและราคารับซื้ อคืนในการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนข้างต้นจะต้องเป็ นราคาที่ได้รบั การรับรองจาก
ผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
วิธีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถส่งคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตทุกวันและเวลาทาการตามที่บริษัทประกัน
ชีวิตกาหนด โดยกรอกรายละเอียด ในแบบฟอร์มให้ชดั เจน ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดาเนิ นการ
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตระบุไว้ในแบบฟอร์มหรือกรมธรรม์ โดยบริษัทประกัน
ชีวิตจะยกเลิกคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนดังกล่าวทันที โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
ผูล้ งทุนจะเพิกถอนรายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนไม่ได้ หากรายการสับเปลี่ยนการถือหน่ วยลงทุนนั้นได้เสร็จสิ้ น
สมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือยืนยันการทารายการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนภายใน 30 วันทา
การ นับแต่วนั ที่ได้ดาเนิ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน สาหรับกรณีการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนอัตโนมัติและการปรับสัดส่วน
ลงทุนอัตโนมัติ บริษัทประกันชีวติ จะจัดส่งรายงานยืนยันการรับคาสัง่ ครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็ นรายงานรายปี แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนได้ตามวิธีที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
20.3.6 วันและเวลาในการขาย รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถซื้ อ ขาย หรือสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทประกันชีวิตได้ทุกวันและเวลาทาการที่บริษัท
ประกันชีวิตกาหนด ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถทารายการเกีย่ วกับกองทุน ได้แก่ การซื้ อหน่ วยลงทุน (การชาระเบี้ ย
ประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่ วยลงทุน (การถอนเงินจากบัญชีกรมธรรม์ประกันชีวติ ) การสับเปลี่ยนกองทุน
การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ และการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติได้โดยส่งคาสัง่ ตามแบบฟอร์มและปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด
20.3.7 สิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนนี้ เพียงอย่าง
เดียว ดังนี้
(1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปลี่ยนมือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้ น
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้กรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่ วยลงทุนไม่มีสิทธินาหน่ วยลงทุนไปจานาเป็ นหลักประกัน
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(3) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้ อาประกันภัยในการยกเลิกการทากรมธรรม์ประชีวิตควบหน่ วยลงทุนภายใน 15 วัน
หลังจากวันที่ได้รบั กรมธรรม์จากบริษัทประกันชีวิต โดยบริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนิ นการขายหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการในส่วนของการลงทุนในหน่ วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่ วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้รบั คาสัง่ ขายคืนและได้ทา
รายการขายคืนหน่ วยลงทุนแล้ว
(4) สิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่แตกต่างเมื่อซื้ อหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต เนื่ องจากบริษัทประกันชีวิตจะทา
หน้าที่เป็ นตัวแทนในการรวบรวม และนาส่งคาสัง่ ซื้ อและขายหน่ วยลงทุนไปยังบริษัทจัดการในนามของบริษัทประกันชีวิต
โดยไม่เปิ ดเผยชื่อที่แท้จริงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การได้รบั ข้อมูลกองทุนอาจล่าช้ากว่าได้รบั จาก
บริษัทจัดการโดยตรง
เป็ นต้น
20.3.8 การจัดส่งรายงานให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
(1) การจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี ของกองทุน
บริษัทประกันชีวิตจะเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาปี ให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน หลังจากที่ได้รบั
เอกสารจากบริษัทจัดการ
(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนควบกรมธรรม์ประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิตจะจัดส่งรายงานแสดงฐานะการเงินให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นรายปี ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถ
ตรวจสอบฐานะทางการเงินดังกล่าวได้ทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นที่บริษัทประกันชีวิตกาหนด หรือร้องขอรายงานแสดง
ฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกันชีวิตได้ไม่เกินเดือนละหนึ่ งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนี ยม
20.4 ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคล
ที่อยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิ ติบุคคล สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ ึ่งมีถิ่นที่อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ึ่งมีถิ่นที่อยูท่ างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นั้น นอกจากนี้ ยังปรากฏด้วยว่า
ในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนิ นการออกกฎหมายที่มีขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”) กองทุนรวมและบริษัท
จัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิ ยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่ วยงานสรรพากรของประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั และบุคคลที่มีลกั ษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา
และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รบั ผลกระทบที่สาคัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และ
เงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบัน
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
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การเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนิ นการหักเงิน ณ ที่
จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทาให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดาเนิ นการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนิ นการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่
สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนิ นงานรวมทั้งเพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนิ นการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผู ้
เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั
เป็ นต้น)ที่มีอยูใ่ นบัญชีท้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กบั หน่ วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่กาหนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี
ที่เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนิ นการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึ้ นหากมีการดาเนิ นการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนิ นการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจาเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่า
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบ
การดาเนิ นการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้ แล้ว และ/หรือได้ดาเนิ นการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสัง่ ซื้ อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนิ นการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนิ นการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมาย
ของประเทศไทย
(4) ดาเนิ นการอื่นใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์
เพิ่มขึ้ น หากมีการดาเนิ นการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนิ นการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทาเพื่อ
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หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนิ นการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
บริษัทจัดการจะเลือกดาเนิ นการเฉพาะผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็ นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนิ นการตามที่บริษทั จัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง) จะดาเนิ นการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่งข้อมูล
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนิ นการอืน่ ใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
20.5 การวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยูข่ องบริษัท
จัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่อยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
21. การดาเนินการกรณีบริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษัทจัดการจะดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัท
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู ้
ถือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่รหู ้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจาเป็ นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ
คานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการได้ภายในระยะเวลาที่ กาหนด
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ นั้น ให้ถือว่าบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อ
ผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่ได้รบั การแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวง
การที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้ อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการ
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กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุ มตั ิจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดเค ไชน่า หุน้ ทุน กับ
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด

1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : สานักงานอยูเ่ ลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 400/22 KASIKORNBANK Building, 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road, Samsen Nai,
Phaya Thai, Bangkok 10400 Tel. 0 2673 3888 Fax 02673 3988

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
1.1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) รับค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนี ยมในการจัดการ
กองทุนและค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่าย และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม"
(2) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้ อหรือสัง่ ซื้ อ หรือสัง่ ขาย หรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(3) สงวนสิทธิที่จะเลื่อนกาหนดการชาระคืนเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(4) สงวนสิทธิที่จะรับชาระหนี้ เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการชาระหนี้ ด้วยเงินสดตามตราสารแห่ง
หนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(5) สงวนสิทธิที่จะชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
สมาคมกาหนด
(6) สงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
(7) บริษัทจัดการมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ที่จะไม่เสนอ
ขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ น
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้าง
หุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษทั จัดการจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุน
ของกองทุนให้กบั บุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น
1.2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมและจดทะเบียนกองทุน
(ก) ยืน่ คาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่ วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุน
(ข) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนเปิ ดต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ในกรณีที่หลักฐาน ดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(ค) ดาเนิ นการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กาหนด
(ง) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติม
จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5
วันทาการนับแต่วนั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
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(จ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจดั การกองทุนภายใต้ หัวข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
(ฉ) จัดทาหนังสือชี้ ชวนใหม่ทุกรอบปี บัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้ นปี บัญชี และส่งให้แก่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ้ นปี บัญชีน้ัน
(ช) ประกาศข้อมูล รายละเอียด การดาเนิ นการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
(ซ) ดาเนิ นการเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ “การดาเนิ นการของบริษัทจัดการเมื่อ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(ฌ) จัดให้มีการชาระบัญชีตามหัวข้อ “การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเมื่อเลิก
โครงการ”
(2) การบริหารกองทุน
(ก) จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รบั อนุ มตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนอย่างเคร่งครัด
(ข) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น และซื้ อ ขาย ซื้ อลด ขายลด ไถ่ถอน
จาหน่ าย สัง่ โอน รับโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์ หรือ ฝาก ถอน ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้น้ันตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รบั
อนุ มตั ิ ทั้งนี้ โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นหลัก
(ค) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ง) สัง่ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ าย จ่าย โอน ตลอดจนชาระและรับชาระราคาค่า
หลักทรัพย์
(จ) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จา่ ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุนให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากผู ้
สัง่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม"
(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงานของกองทุน ภายใต้หวั ข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่
เรียกเก็บจากผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม"
(ช) กาหนดราคาที่เป็ นธรรมของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อใช้ใน
การคานวณ ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะที่คานวณมูลค่า
(ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าที่จาเป็ น เพื่อรักษาประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ฌ) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดาเนิ นการฟ้ องร้องบังคับคดี หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ในการดาเนิ นการตามข้อ “การรับชาระหนี้ เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น”
(3) การจัดทาบัญชีและการรายงาน
(ก) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ข) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ้ นวันทาการนั้น
(ค) จัดทารายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผู ด้ ูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้ นวันทาการนั้น
(ง) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “วิธีการคานวณ
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กาหนดเวลาในการคานวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน ”
(จ) ดาเนิ นการแก้ไขราคาขาย และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานตามหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(ฉ) จัดทาและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
(4) การขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและงานทะเบียนหน่ วยลงทุน
(ก) จัดให้มีคาสัง่ จองซื้ อหน่ วยลงทุน คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
(ข) ขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการและหนังสือชี้ ชวน
(ค) จัดสรรหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่กาหนดในข้อ "วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน" และ "การจัดสรร
เงินให้แก่ผสู ้ งั ่ ขายคืนหน่ วยลงทุน"
(ง) ดาเนิ นการจัดสรรจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้ อคืนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเลื่อน
กาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือ “การชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
(จ) ดาเนิ นการยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่รบั ซื้ อคืนซึ่งได้รบั การจัดสรรแล้วในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการทาการ
ซื้ อขายหน่ วยลงทุนจานวนนั้น
(ฉ) ดาเนิ นการชดเชยราคาตามหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง"
(ช) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ซ) เปิ ดบัญชีกองทุนและดาเนิ นการให้มีการจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
(ฌ) จัดให้มีรายงานข้อมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต กาหนด
(ญ) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มิได้ทาการซื้ อขายและไม่มีหน่ วยลงทุนคงเหลืออยูใ่ นบัญชีกองทุนตามที่ระบุ
เงื่อนไขไว้ในหัวข้อ "การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน"
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดาเนิ นการตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน” หรือข้อ “การชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น
(ก) แต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ซงึ่ มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแล
ผลประโยชน์" ทั้งนี้ โดยได้รบั อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(ข) แต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ค) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีทรัพย์สินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(ง) แต่งตั้งผูช้ าระบัญชีของกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) แต่งตั้งหรือดาเนิ นการเป็ นนายทะเบียนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถ้ามี) ที่ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
(6) การดาเนิ นการอื่น ๆ
(ก) กระทานิ ติกรรม หรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอานาจกระทาได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(ข) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งที่มี
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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อยูใ่ นปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
(ค) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอ้ กาหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ ดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ นั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคาสัง่ ของสานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาเนิ นการตามที่จาเป็ นเพื่อให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมราย
ใหม่
2. ผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : กรุงเทพ จากัด (มหาชน), ธ.
ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2230 2240-1
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
2.1. สิทธิของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่าตอบแทนจากกองทุนสาหรับการทาหน้าที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุน
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1) หน้าที่โดยทัว่ ไป
(ก) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ "หน้าที่และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการ" และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
(ข) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน
และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คานวณไว้แล้วตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "วิธีการคานวณ กาหนดเวลาใน
การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน"
ของโครงการ
(ค) ให้ความเห็นชอบราคาที่เป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน ในกรณีที่บริษทั จัดการแสดงให้เห็นว่าการ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะที่คานวณมูลค่า
(ง) รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาตามหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการ
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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ดาเนิ นการในกรณีที่ราคาขายหน่ วยลงทุนหรือราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง"
(จ) ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือชาระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนเป็ นยอดรวมให้แก่ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(ฉ) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ของผูช้ าระบัญชี
(ช) รับเงินค่าขายหน่ วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
(ซ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คาสัง่ หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออก
ตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ฌ) ดาเนิ นการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อได้รบั คาสัง่ จากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(ญ) ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามหัวข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน" หรือข้อ "การชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน" "การไม่
ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน" หรือ "การรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น"
(ฎ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชาระบัญชีกองทุนจะเสร็จสิ้ น ดูแลและตรวจสอบให้ผชู ้ าระบัญชีปฏิบตั ิตาม
มาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที่ผชู ้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย
ก.ล.ต. ให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฏ) ดาเนิ นการรับและจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที่กาหนดตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถดาเนิ นการรับหรือจ่ายเงินได้
ทันเวลา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(ฐ) ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องอนุ ญาตให้บริษัทจัดการหรือผูต้ รวจสอบบัญชีของกองทุนทาการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์
บัญชีของกองทุน และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนได้ภายในเวลาทาการปกติของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ฑ) ในกรณีที่ผสู ้ อบบัญชีของกองทุน หรือผูส้ อบบัญชีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือผูส้ อบบัญชีอสิ ระ หรือผูช้ าระบัญชีของ
กองทุน หรือหน่ วยงานผูม้ ีอานาจควบคุมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ขอคาชี้ แจงไม่วา่ จะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับ
การกระทาการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์ หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ตอ้ งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันที และจะต้องทารายงานเกี่ยวกับคาขอดังกล่าวพร้อมรายงานขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ได้กระทาไปแล้ว หรือที่จะกระทาต่อไปให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชกั ช้า
(ฒ) ดาเนิ นการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุ ญาตนาเงินตราเข้าออกประเทศตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ โดยจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการปริวรรตเงินตรา
(ณ) ดาเนิ นการชาระราคาหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
(ด) รับชาระเงินจากการขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปั นผลและดอกเบี้ ยจาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านทางผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ และดาเนิ นการส่งเงินกลับมายังประเทศไทยตามคาสัง่
ของบริษัทจัดการ รวมทั้งคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่ไปลงทุนในต่างประเทศเป็ นเงินต่ างประเทศและแปลงเป็ นเงินบาทเพื่อ
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(ต) นาส่งภาษีที่เกี่ยวเนื่ องจากการลงทุนในต่างประเทศ
(ถ) หน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
(2) หน้าที่ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สิน
(ก) รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผูด้ ูแล
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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ผลประโยชน์และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยูจ่ นกว่าจะเลิกกองทุนพร้อมทั้งดูแลให้การ
เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้
อย่างปลอดภัยที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ ที่บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุ ญาตหรือตกลงเป็ นอย่างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินต้องแจ้งให้
บริษัทจัดการทราบทันที
(ข) จดทะเบียนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รบั มอบมาและจาเป็ นต้องทาการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์น้ัน
(ค) จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนและสถานที่เก็บรักษา โดยจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบและอนุ ญาตให้
ตัวแทนของบริษัทจัดการได้ร่วมในการตรวจสอบ ดังกล่าวด้วย
(ง) จัดทาบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รบั ฝากไว้ รวมทั้งจัดทาบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สิน
ของกองทุน
(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สิน หรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ การ
รับเงินปั นผล การรับดอกเบี้ ย การรับสิทธิในการจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุน และ/หรือหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื่นใดที่
กองทุนพึงจะได้รบั รวมทั้งดาเนิ นการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธิน้ันๆ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความ
จาเป็ นที่ตอ้ งป้ องกันการเสียสิทธิที่มีอยู่ หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์น้ันๆ
(ฉ) จัดให้มีผรู ้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
(3) ส่งมอบ รับมอบหลักทรัพย์
(ก) ส่งมอบ รับมอบ จองซื้ อตามสิทธิ จาหน่ ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินตลอดจนชาระและรับชาระ
ราคาหลักทรัพย์ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดาเนิ นการ
(ข) ส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินของกองทุนผ่านผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(ค) ติดตามดูแลให้ผรู ้ บั ฝากทรัพย์สินหรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศรับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนตาม
คาสัง่ บริษัทจัดการ
(4) การรายงาน
(ก) รายงานต่อบริษัทจัดการเกีย่ วกับเรื่องดังนี้
1 รายงานฐานะการลงทุนเป็ นรายวัน
2 รายงานรายละเอียดการรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขาย และ
คานวณดอกเบี้ ยค้างรับ
3 รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์ และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมคานวณ
ดอกเบี้ ยค้างรับ (ถ้ามี) เป็ นรายวัน
4 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ ซื้ อหลักทรัพย์และลูกหนี้ ค่าขายหลักทรัพย์เป็ นรายวัน
5 รายงานเกี่ยวกับงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็ นรายเดือน
6 รายงานเงินปั นผลค้างรับของกองทุนทุกครั้งที่มีรายการเงินปั นผลค้างรับเกิดขึ้ น
7 รายงานอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์ และบัญชีเงินสดตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
8 รายงานข้อร้องขอของบริษัทจัดการซึ่งยังไม่ได้รบั คาชี้ แจงโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ในทุกสิ้ นเดือน
(ข) รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอียดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับ
แต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รถู ้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(ค) รายงานข้อมูลทรัพย์สินของกองทุนทั้งจานวนและมูลค่าของทรัพย์สินในต่างประเทศ
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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2.3. ความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจัดการ ในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวเกิด
จากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทาผิดโดยจงใจ หรือการไม่ปฏิบตั ิตามที่ได้ตกลงไว้กบั บริษทั จัดการ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนิ นการตามที่จาเป็ นเพื่อให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนิ นการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อ
รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวงได้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ไม่ว่าการกระทา
นั้นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทา
หน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนิ นการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนิ นการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนิ นการขอมติ ให้ผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์มีอานาจดาเนิ นการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. เมื่อบริษัทจัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. มีคาสัง่ ศาลให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ม้ ละลาย
3. ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว้ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด
อันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศ คาสัง่
ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็ นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าวต่อไป ผูด้ ูแลผลประโยชน์มสี ิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลา
ไม่น้อยกว่า 90 วัน
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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5. ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกว่า
กึ่งหนึ่ งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลง
ผูด้ ูแลผลประโยชน์
6. ในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่บริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่แก้ไขเสร็จสิ้ น ในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์มิได้ทาการแก้ไขให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนิ นการขออนุ ญาตเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รบั อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์อื่นแทน
ผูด้ ูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
7. ในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิ ดเผย หรือใช้
ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ทนั ที
เนื่ องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให้กองทุนรวมต้องมี
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ดังนั้น ในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อเงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์น้ันจะต้องทาหน้าที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการโอนทรัพย์สินและเอกสาร
หลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนถึงการดาเนิ นการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลาย
เป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้ น และผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าที่ได้ทนั ที
หรือปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
ในกรณีผดู ้ ูแลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มีนัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2230 2240-1 และหรือ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และหรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200
และที่ผรู ้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
3. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
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ชื่อ : นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นางสาว วันนิ สา งามบัวทอง
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นาย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นางสาว พจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นางสาว อริสา ชุมวิสูตร
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2596 0500
ชื่อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2596 0500
ชื่อ : นางสาว โชติมา กิจศิรกร
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2596 0500
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ชื่อ : นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0 2596 0500
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : กสิกรไทย จากัด (มหาชน), ธ.
ที่อยู่ : ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบตั ิการบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0 2470 1976-83
5. ผูจ้ ดั จาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ไม่มี
6. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืน :
ชื่อ : กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธ.
ที่อยู่ : 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2888 8888
และสาขาต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
6.1. สิทธิของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนี ยมสาหรับการทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามสัญญาทางธุรกิจ
เกี่ยวกับการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดของบริษทั จัดการ
(2) บอกเลิกสัญญาทางธุรกิจเกีย่ วกับการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดของบริษัทจัดการกับผูส้ นับ
สนับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
6.2. หน้าที่และความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(1) จัดให้มีสถานที่สาหรับจัดวางเอกสารเผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ ของกองทุน ณ สานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) รวมทั้ง
ดาเนิ นการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน ราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน รวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจาเป็ น
(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน หนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผลู ้ งทุนควรทราบ คู่มือผู ้
ลงทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน คาสัง่ ขายหน่ วยลงทุน คาขอใช้บริการซื้ อขายหน่ วยลงทุนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์ คาขอใช้บริการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
ที่จาหน่ าย หรือเอกสารอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ให้แก่ผสู ้ นใจจะลงทุน ตามที่บริษัทจัดการได้จดั เตรียมให้
(3) ในกรณีที่ผสู ้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนประสงค์จะจัดทาหรือใช้เอกสารใด ๆ ที่เ กี่ยวข้องกับบริษัท
จัดการ หรือกองทุน ซึ่งบริษัทคูส่ ญ
ั ญาหรือบุคคลอื่นใดเป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้ น ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้ นเนื่ องจากเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวนั้นเองทั้งสิ้ น
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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(4) ในกรณีที่ผสู ้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของผูล้ งทุนจะต้องทาสัญญากับผูล้ งทุนที่
ครอบคลุมขอบเขตการให้บริการ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทนายหน้า และต้องไม่มีขอ้ ความที่ปฏิเสธความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าจากการกระทาหรือละเว้นการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนหรือพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน รวมถึงการเปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบในกรณีที่
ปฏิบตั ิแตกต่างจากการซื้ อกับบริษัทจัดการโดยตรง
(5) กรณีที่ผสู ้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนซื้ อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (omnibus
account) ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) มีระบบในการปฏิบตั ิงานที่ทาให้มนั ่ ใจได้วา่ ลูกค้าจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างสุจริต และเป็ นธรรมเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี
รายชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งไม่เปิ ดเผยชื่อ
(ข) ตรวจสอบหรือดาเนิ นการตรวจสอบว่ามีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนในบัญชี omnibus account ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนใดเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
(ค) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีเมื่อปรากฏว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในบัญชีน้ันถือหน่ วยลงทุนของกองทุนใดเกินกว่า 1
ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมด
(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนใด รวมในจานวนเสียงในการขอมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในบัญชีดงั กล่าว
(จ) ในกรณีที่ผสู ้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนประสงค์จะปฏิบตั ิต่อลูกค้าในเรื่องใด ซึ่งมีผลทาให้ลูกค้าได้รบั
เงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนแบบเปิ ดเผยชื่อ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนต้องแจ้งให้ผลู ้ งทุนทราบ และจัดให้มีหลักฐานที่แสดงว่า ผูล้ งทุนได้ทราบและยอมรับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ไม่
เท่าเทียมกันนั้นแล้ว โดยเงื่อนไขต้องไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
(6) กรณีขายหน่ วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ต้องจัดทาบันทึกข้อมูลส่วนตัว (Customer’s Profile) ของผูล้ งทุนแต่ละรายที่
เปิ ดบัญชีกองทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และสนับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้าที่
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(7) ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใด ๆ ที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งการแจ้งสิทธิ ต่าง ๆ ที่ผลู ้ งทุนควรทราบ และต้อง
ปฏิบตั ิต่อผูล้ งทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
(8) เปิ ดเผยหรืออธิบายข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ผลู ้ งทุนทราบ
(ก) รายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ทาธุรกิจเกี่ยวข้องกับการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ข) ชื่อ ที่อยูข่ องบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนรวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของพนักงานของ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน รวมถึงบุคคลที่ได้รบั มอบหมายที่ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ค) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที่ผลู ้ งทุนได้รบั คาแนะนาตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
(9) จัดทาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า การลงทุนในหน่ วยลงทุนดังกล่าวพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนมิได้มีการให้คาแนะนาใดๆ แก่ผลู ้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในกรณีที่การลงทุนในหน่ วยลงทุนเกิดจากความประสงค์
ของผูล้ งทุนหรือของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเอง
(10) รับชาระเงินค่าจองซื้ อ หรือค่าซื้ อหน่ วยลงทุน และรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนจากผู ้
ลงทุน
(11) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน เพื่อให้มนั ่ ใจว่าเป็ นบุคคลเดียวกัน รวมถึงตรวจสอบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
(12) ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามมูลค่าที่บริษัทจัดการคานวณและประกาศมูลค่าตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ ชวนของ
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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กองทุน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอืน่ ใดที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์กาหนดไว้
(13) จัดทาและส่งมอบหลักฐานการรับเงินค่าจองซื้ อ หรือการซื้ อหน่ วยลงทุน
(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ทรัพย์สินหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน หรือผูล้ งทุน
(15) ยืนยันการซื้ อ หรือขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
(16) คืนเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนให้แก่ผทู ้ ี่ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(17) รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(18) ดาเนิ นการอื่นใดตามที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คาสัง่ หนังสือซักซ้อม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน ที่ออกโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ ว ย
ลงทุน ทั้งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีขนในอนาคต
ึ้
7. ผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผูล้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ทีป่ รึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ไม่มี
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
ไม่มี
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :
ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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ไม่มี
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
10. ผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนนาหน่ วยลงทุนมาขายคืน
แก่บริษัทจัดการ หรือผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถนาหน่ วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวันทา
การรับซื้ อคืนตามราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนซึ่งคานวณตามหัวข้อ "วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการ
ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน" และได้รบั การ
รับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ยกเว้น กรณีที่บริษัทจัดการดาเนิ นการตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "การเลื่อนกาหนดการ
ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหรือ
คาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน"
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจได้รบั ชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่ แทนเงินได้ ในกรณีที่กองทุนไม่
สามารถชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตามที่กาหนดไว้ภายใต้หวั ข้อ "การชาระค่ารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน"
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
เนื่ องจากกองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่จ่ายเงินปั นผล ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบั การจัดสรรกาไรในรูปของเงินปั นผลจาก
กองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่ วย
ลงทุน"
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13.3. สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
13.3.1. การโอนให้บิดา มารดา บุตร และคูส่ มรสของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
13.3.2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้แก่ทายาทหรือผูร้ บั ประโยชน์ตามพินัยกรรม
13.3.3. การโอนตามคาสัง่ ศาล
13.3.4. การโอนอันเนื่ องมาจากการบังคับจานาหน่ วยลงทุน
13.3.5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นสมควรอนุ มตั ิให้โอนได้ เช่น กรณีการแก้ไขหนังสือสมุดบัญชีแสดง
สิทธิที่เกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซื้ อขาย เป็ นต้น
นายทะเบียนจะไม่รบั จดทะเบียนการโอนหน่ วยลงทุนนอกเหนื อจากกรณีที่ระบุขา้ งต้น
วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน่ คาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสาร
หลักฐานแสดงเหตุในการโอนตามข้อ 13.3.1 สาหรับการโอนหน่ วยลงทุนตามข้อ 13.3.2 ข้อ 13.3.3 หรือข้อ 13.3.4
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะต้องมาติดต่อ นายทะเบียนด้วยตนเองพร้อมแสดงเอกสารหลักฐานการรับโอนตามกฎหมาย
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่ วย
ลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน 30 วันนับ
แต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัด
หมาย
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่ วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย แต่ท้งั นี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการ
จานาให้แก่ผรู ้ บั จานาที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านั้น

13.4. ข้อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน :

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดั การ ซึ่งเป็ นไปตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวม และในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (Omnibus Account)
ต้องไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด ทั้งนี้ เป็ นไปภายใต้หวั ข้อ "การขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไข
วิธีการจัดการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบั เงินคืนเมื่อโครงการสิ้ นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผชู ้ าระบัญชีที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าระบัญชี โดยจะได้ดาเนิ นการให้มีการจาหน่ ายทรัพย์สินของโครงการ ชาระภาระ
หนี้ สินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้หวั ข้อ "การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุนรวม"
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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13.7. สิทธิประโยชน์อนื่ ๆ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่ วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจานา
ให้แก่ผรู ้ บั จานาที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านั้น
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่ วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้ อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือ
ว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ที่ได้รบั การ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่ วยลงทุนชนิ ดนั้น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคาขอเปิ ดบัญชีและใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เอกสารหลักฐานในการขอ
เปิ ดบัญชี" และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษทั จัดการ หรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดาเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผจู ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐานภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้ทารายการขาย
หน่ วยลงทุนแล้ว โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและจะต้องลง
ลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั
ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อนั้นได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนจากบริษัทจัดการ
เรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่บริษัทจัดการออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วย
ลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
ภายหลังระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีหน้าที่จะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิไป
ให้นายทะเบียนบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนได้ต้งั แต่วนั ทาการถัดจากวันที่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนของวันทาการขายหรือวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่นาสมุดบัญชีแสดง
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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สิทธิมาบันทึกรายการให้เป็ นปั จจุบนั ให้ถือว่าข้อมูลที่บนั ทึกในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนถูกต้องและรายการที่ปรากฏในสมุด
บัญชีแสดงสิทธิจะถือว่าถูกต้องได้ต่อเมื่อข้อมูลตรงกับในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
อนึ่ ง ในกรณีที่เป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนเงินที่ผลู ้ งทุน
ชาระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเท่านั้น มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการได้รบั จัดสรรหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนจะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั
จัดสรร
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดง
สิทธิ เพื่อสัง่ ซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน และมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั้งเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินที่ ได้จากการขายคืนหน่ วย
ลงทุน
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน เพื่อให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถ
ใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่ วยลงทุนมอบให้แก่ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้
1. บริษัทจัดการจะปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยลงทุนเพื่อกาหนดการรับเงินปั นผลภายในวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
หรือวันสิ้ นงวดอืน่ ใดที่จะจ่ายเงินปั นผล
2. บริษัทจัดการจะคานวณการเพิ่มขึ้ นในสินทรัพย์สุทธิจากการดาเนิ นงานต่อหน่ วย และเงินปั นผลต่อ
หน่ วย โดยถือจานวนหน่ วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่ วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วันปิ ดทะเบียน
พักการโอนหน่ วยลงทุนเป็ นเกณฑ์ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน ณ วันเวลาดังกล่าวเท่านั้น
3. บริษัทจัดการจะประกาศการจ่ายเงินปั นผล วันปิ ดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปั นผล และอัตราเงินปั นผล
โดยไม่ชกั ช้า โดยบริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
3.1 ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
3.2 ส่งหนังสือแจ้งให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น
ที่ถือหน่ วยลงทุนชนิ ดไม่ระบุชื่อผูถ้ ือเมื่อได้รบั การร้องขอ
4. บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปั นผลตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินอื่นใดที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนได้ระบุไว้ในใบคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนใน
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยลงทุน ภายใน 20 วันทาการนับจากวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่ วยลงทุน
ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และหรือ เงื่อนไขใน
การจ่ายเงินปั นผลในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผลโดยถือว่าได้รบั มติ
จากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ใช้สิทธิขอรับเงินปั นผลจานวนใดภายในอายุความใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บริษัทจัดการจะไม่นาเงินปั นผลจานวนดังกล่าวไปใช้เพื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้ หรือมีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาระหนี้ ได้ บริษัทจัดการจะรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอืน่ ทั้งที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารแห่งหนี้
หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู ้
ถือหน่ วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่กรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ตกลงรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสารองรายได้หรือผลประโยชน์
ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ คืนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิน้ันภายใน 45 วันนับตั้งแต่วนั ถัด
จากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
ทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลา
การเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับชาระหนี้ ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จา่ ยก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจาหน่ าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ จนครบถ้วนและปรากฏว่าเงินได้สุทธิน้ันไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จา่ ยในการเฉลี่ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฎว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุ โลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รบั ความเห็ นชอบจากผู ้
ถือหน่ วยลงทุนตามมติพิเศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุน
รวมจะได้จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน

18

16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดาเนิ นการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจาหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพ ย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ บริษัทจัดการ
จะดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้ หรือ
ลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ เป็ นผูม้ สี ิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ ก็ได้
ทั้งนี้ ในการดาเนิ นการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ตอ้ งนาตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
16.4. วิธีการชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน
เงินได้

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับชาระหนี้ ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จา่ ยก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจาหน่ าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิน้ันไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ปรากฏชื่อ
ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านั้น
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิ ษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่ วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจากัด
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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สิทธิใด ๆ แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดในข้อผูกพัน
หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่ วยลงทุน ในกรณี
ดังนี้
(ก) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่ วยลงทุนจะทาให้ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ เี งินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม
เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่ วยลงทุนจะทาให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาหนด ในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาวที่จดั ตั้งขึ้ นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพ
3. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุนชนิ ด
ดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถืออยู่

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
การดาเนิ นการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนิ นการไปตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวง
เห็นชอบให้ดาเนิ นการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ให้ดาเนิ นการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามติน้ันเสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติ
พิเศษของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมด
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน การขอมติผู ้
ถือหน่ วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน
หรือที่กาหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนี้ แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ด้วย
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกชนิ ด โดยแต่ละชนิ ดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไปตาม
และไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัย
อานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุน
รวมมีประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่ องใด ๆ อันมีผลให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ ง
ได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
ต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้ง
เหตุผลและความจาเป็ นให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ไชน่ า หุน้ ทุน
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21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ :
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิ ดใดมีมลู ค่าหน่ วยลงทุนหรือมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนดังนี้
(1.1) จานวนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด
(1.2) มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่ วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 200
ล้านบาทในวันทาการใดและบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิ ดนั้น
2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ด ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวหรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
3. เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ าย
ได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
4. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
อาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการ
เฉพาะ หรือเพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ดาเนิ นการแจ้งบริษัทจัดการจะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการชี้ แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และ
หลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้ แจง หรือชี้ แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรือทาให้เชื่อได้วา่ การจัดตั้งกองทุนรวมเป็ นการจัดตั้ง
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปอย่างแท้จริง และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ บริษัทจัดการจะทาการแก้ไข หรือ
ดาเนิ นการใด ๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ได้ หรือดาเนิ นการ
แล้วแต่ไม่สามารถทาให้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปอย่างแท้จริง
22.2. การดาเนิ นการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการดังต่อไปนี้ เพื่อเลิกกองทุนเปิ ดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคาสัง่ ซื้ อและคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนตั้งแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1. (1)(1.1) หรือ ข้อ 22.1.
(1)(1.2)
(ข) แจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุ โดยวิธีการดังนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน
(2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(3) แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต
(ค) จาหน่ ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนเปิ ดดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุ
ตามข้อ 22.1. (1)(1.1) หรือข้อ 22.1. (1)(1.2) เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้เพื่อชาระค่าขายคืนหน่ วย
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ลงทุนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนภายใน 10 วันทาการนับ
แต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1. (1)(1.1) หรือข้อ 22.1. (1)(1.2) และเมื่อได้ดาเนิ นการชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนแล้วจะถือว่าเป็ นการเลิกกองทุนเปิ ดนั้น
เมื่อได้ดาเนิ นการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยูจ่ ากการดาเนิ นการตาม (ค) บริษัท
จัดการจะดาเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการชาระบัญชีของกองทุนรวม
เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุอื่นที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า ให้บริษทั จัดการกองทุนรวม
ดาเนิ นการเกี่ยวกับกองทุนรวมนั้นดังต่อไปนี้
(1) แจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วันทาการโดยวิธีการดังนี้
(ก) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ข) แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ค) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ดาเนิ นการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนและผูล้ งทุนทัว่ ไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดย
จัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูส้ นั บสนุ นการ
ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
(3) จาหน่ ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์
และตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้ นก่อนวันเลิกกองทุนรวม
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผูช้ าระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทา
หน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี้ สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั้งทา
การอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้ น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกาหนด ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการ
จะอ้างอิงที่อยูข่ องบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผูช้ าระ
บัญชีจะดาเนิ นการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยูต่ ามสัดส่วนจานวนหน่ วย
ลงทุนที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยูใ่ ห้ผชู ้ าระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุ มตั ิจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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คู่มือผูล้ งทุน Investor Guide
สิทธิของผูล้ งทุน Rights of Investors
1. สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื)อบริษัทจัดการทุกแห่งที)ได้มอบหมายให้บุคคลธรรมดา หรือนิ ติบุคคลเป็ นตัวแทน
สนับสนุ นเพื)อการขายและรับซื: อคืนหน่ วยลงทุน The right to obtain a list of all management companies which
have appointed any individuals or juristic persons to be their fund selling agents.
2. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกีย) วกับชื)อ ที)อยู่ ของบริษัทจัดการ ผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุ น
รวมทั:งชื)อ ที)อยู่ และเลขประจําตัวของพนักงานผูท้ าํ หน้าที)ขายหรือรับซื: อคืนหน่ วยลงทุนของนิ ติบุคคลดังกล่าว The
right to obtain information concerning the names and addresses of the Management Company, underwriters
and distributors, as well as the names, addresses and identification numbers of staff who perform the duty of
selling and redeeming mutual funds of such juristic persons.
3. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี)ยวกับความเสี)ยงที)เกี)ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที)ได้รบั คําแนะนําเพื)อซื: อหน่ วยลงทุนนั:น
ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี)ยวกับความเสี)ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน The right to obtain
information concerning the risks related to mutual fund recommended as well as warnings and description of
the risks of investing in mutual funds.
4. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อเท็จจริงที)มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้ งทุนหรือต่อการตัดสินใจ
ลงทุน เช่น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที)อยูใ่ นขัน: ตอนการดําเนิ นการเพื)อการควบกองทุนรวมหรือการรวม
กองทุนรวม The right to obtain the facts which substantially affect the rights and benefits of investors or
investment decision, such as selling of mutual fund which is under the process of amalgamation or merge.
5. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี)ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมหรือผลตอบแทนที)ตวั แทน
อาจได้รบั จากการซื: อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน The right to obtain information concerning conflict of interest, such
as fees or compensation which a distributor may receive from subscribing or redeeming of mutual funds.
6. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่อในลักษณะที)เป็ นการขายโดยผูล้ งทุนมิได้รอ้ งขอ (Cold Calling)*
ผูล้ งทุนมีสิทธิดงั นี: The right to refuse any contact without a request of investor (cold calling), in which the
investor shall have the following rights:
1) ขอทราบชื)อผูต้ ิดต่อ ชื)อนิ ติบุคคลที)ผตู้ ิดต่อสังกัด To request the name of contact person and name of juristic
person which the person making contact performs duties for.
2) วัตถุประสงค์ในการติดต่อ The objective of the contact.
3) สิทธิที)ผลู้ งทุนจะแสดงเจตนาว่า ไม่ตอ้ งการได้รบั การติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.
7. สิทธิของผูล้ งทุนที)ไม่ใช่ผลู้ งทุนสถาบันที)จะยกเลิกคําสัง) ซื: อหน่ วยลงทุนหรือขายคืนหน่ วยลงทุนในกรณีที)เป็ นการขาย
โดยผูล้ งทุนมิได้รอ้ งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption
order in the case of cold calling.

การร้องเรียน Complaint
1. วิธีการร้องเรียน Procedures for making a complaint
ผูล้ งทุนสามารถร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงการร้องเรียนโดยทางวาจาที)มีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที)
เกี)ยวกับ The investor can file a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing,
concerning.
 การดําเนิ นธุรกิจของบริษัทหรือตัวแทน หรือ the operation of the Company or its distributors, or
 การปฏิบตั ิหน้าที)ของพนักงานบริษัทหรือของตัวแทนอย่างมีนัยสําคัญ หรือ the performance of duties by the
staff of the Company or its distributors, or
 เกี)ยวกับการปฏิบตั ิที)ผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสัง) ของทางราชการที)บริษัทหรือตัวแทนต้องถือปฏิบตั ิ เช่น กระทํา
ไม่สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขัดต่อโครงการจัดการกองทุนรวม หรือหนังสือชี: ชวนของกองทุน หรือการ
เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่อลูกค้า หรือการกระทําใดๆที)ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า เป็ นต้น an act in
violation of laws, regulations or orders of the authorities which must be observed by the Company or its selling
agent for example, a dishonest act, an act in violation of the code of ethics or in contravention of the mutual
fund management project or the fund prospectus, the disclosure of material information to customers or any
act which causes damage to the assets of customers etc.
2. สถานที)รอ้ งเรียน Where to file a complaint
 บริษัทจัดการ Management Company
ส่วนบริการลูกค้า
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
เลขที) 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั:น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2276-2239 e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com
Customer Service Department
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
400/22 KASIKORNBANK Bldg. 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road Samsen Nai, Phaya Thai
Bangkok 10400 Telephone No. 0-2673-3888 Facsimile No. 0-2276-2239
e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com
 ฝ่ ายกํากับธุรกิจจัดการลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2695 9999 http://www.sec.or.th
The Office of the Securities and Exchange Commission Thailand
333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephone No. 0-2695 9999 http://www.sec.or.th
 ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื: อคืนหน่ วยลงทุนทุกแห่ง All fund selling agents

