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หนงัสอืช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี 2563/2564 

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที่ 12 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 สงิหาคม 2564 
 

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน 

K CHINA EQUITY FUND : K-CHINA 

 

ลกัษณะส าคญั 

 

ประเภท  กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 

อายโุครงการ ไม่ก าหนดอายุโครงการ 

วนัท่ีท่ีไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั้ง

และจดัการกองทุน 

13 ตุลาคม 2552 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 4 พฤศจิกายน 2552 

จ  านวนเงินทุนของโครงการ 30,000 ลา้นบาท  

รอบระยะเวลาบญัชี 1 กนัยายน ถึง 31 สิงหาคม  

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (feeder 

fund) 

 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan 

Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชี

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของ

บริษัทในสาธารณรฐัประชาชนจนี  

 

กองทุนหลกัดงักล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม JPMorgan Funds ท่ีจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) 

และจดัตั้งและจดัการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à  r.l. ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้าร

ก ากบัดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งของ

ประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) ซ่ึงเป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  

 

กองทุน JPMorgan Funds – China Fund (กองทุนหลกั) แบ่งหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายออกเป็น Share Class ซ่ึง

จะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น มลูคา่ขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือและมลูคา่คงเหลือขัน้ต า่ โครงสรา้งอตัรา

ค่าธรรมเนียม สกุลเงิน นโยบายการจดัสรรก าไรและผลตอบแทน คุณสมบติัของผูล้งทุน หรือลกัษณะอืน่ๆ ทั้งน้ี 

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน จะลงทุนใน Share Class I ซ่ึงเป็น Share Class ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั โดยบริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาเปล่ียนแปลง Share Class ท่ีลงทุน โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผู้
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ถือหน่วยลงทุนเป็นส าคญัและไม่ถือวา่เป็นการด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือวา่ไดร้บัมติ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ  

 

กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศในอตัราส่วนโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุน ตราสารแห่งหน้ีหรือเงิน

ฝาก หรือลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นในต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ ส าหรบัการด าเนินการของกองทุน รอจงัหวะการลงทุนในต่างประเทศ รกัษา

สภาพคล่องของกองทุน หรือส าหรบัการอื่นใดอนัมีลกัษณะท านองเดียวกนัน้ี โดยจะลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์เสนอ

ขายในประเทศ ไดแ้ก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอก

ผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งน้ี กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives)โดย

ในสภาวการณป์กติ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนโดย

เฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุน

ในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) รวมถึงหลกัทรพัยท่ี์ไม่มีการซ้ือขาย

ในตลาด (unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(non – investment 

grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities)  

 

บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปท่ีประเทศฮ่องกง โดยใชส้กุลเงินดอลลารส์หรฐั 

(USD) เป็นสกุลเงินหลกั ซ่ึงประเทศฮ่องกงจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนดงักล่าวไปยงัประเทศลกัเซมเบิรก์

ต่อไป ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศอื่นๆ 

นอกเหนือจากประเทศฮ่องกง และ/หรือเปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลงั โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นส าคญั โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั โดยประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

ในภาวะปกติ กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน อยา่งไรก็ดี ในช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 15 วนัท าการ

นับแต่วนัถดัจากวนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น และประมาณ 15 วนัท าการก่อนเลิกโครงการ กองทุนอาจ

จ าเป็นตอ้งชะลอการลงทุนในต่างประเทศเป็นการชัว่คราว ดงัน้ัน อาจมบีางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนให้

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ได ้ 

กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าการลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I 

(acc) - USD (กองทุนหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต า่กวา่

ผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอยา่งมีนัยส าคญัหรือติดต่อกนัเป็นระยะ

เวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดต า่ลงมากอยา่งมีนัยส าคญั จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุน

หรือต่อค่าใชจ้า่ย หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือช้ีชวนหรือโครงการ หรือเมื่อ

กองทุนต่างประเทศกระท าความผิดรา้ยแรงตามความเห็นของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือ

เมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินของกองทุนในฐานะผูล้งทุน หรือในกรณีท่ีมีกองทุน

อื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทพจิารณาเห็นวา่ 

การยา้ยไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดีต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นผลประโยชน์ของ

ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(1) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั  

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนั คิดเป็น

จ านวนเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั  

กองทุนหลกัดงักล่าว ใหห้มายถึงเฉพาะกองทุนท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  

เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะดงักล่าวบริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้เหตุท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท า

การนับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ  

(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ี

ด าเนินการแลว้เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท่ี้สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท่ี้สนใจจะ

ลงทุนรบัรูแ้ละเขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะด าเนินการใหบุ้คลากรท่ีเกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าวดว้ย  

อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

บริษัทจดัการสวงนสิทธิท่ีจะพจิารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนั

หรือเลิกกองทุน ทั้งน้ี ในระหวา่งการด าเนินการเปล่ียน/โอนยา้ย/เลิกกองทุน ขา้งตน้ กองทุนจะยกเวน้โดยไม่

น าเร่ืองการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวเพียงกองทุนเดียว และการน าเงิน

ไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลือกและ/หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดงักล่าวโดยถือวา่ไดร้บั

มติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศทาง

เว็บไซตแ์ละปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ รวมถึงจะรายงานการไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวต้ามขา้งตน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รบัทราบโดยไม่ชกัชา้  

*** กองทุนไดม้ีการเปล่ียนกองทุนหลกัจากกองทุน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD เป็น

กองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 2 

พฤศจิกายน 2563 

 

นโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ในสภาวการณป์กติ กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพือ่ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนโดย

เฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

กองทุนมีนโยบายจา่ยเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจา่ยในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสมหรือการ

เพิ่มขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการด าเนินงานประจ าแต่ละงวดบญัชี ทั้งน้ี ตามท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่

เหมาะสม อยา่งไรก็ตาม การจา่ยเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้ นในงวด

บญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลน้ัน 
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ตวัช้ีวดั (Benchmark)  

• ดชันี MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัรา

แลกเปล่ียน เพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 75  

• ดชันี MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุล

เงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 25 

 

*** ก่อนวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ใช ้MSCI China Capped 10% Index (N) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน และไดเ้ช่ือมต่อกบัดชันีช้ีวดัปัจจุบนัตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 เน่ืองจาก

กองทุนไดม้ีการเปล่ียนกองทุนหลกัจากกองทุน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD เป็น

กองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD 

 

3. ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ส่ิงท่ีผูล้งทุนจะไดร้บัคอืผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดร้บัจากเงินปันผลหรือก าไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนใน

กองทุนในต่างประเทศ หรือการลงทุนในตราสารอื่น ๆ ในต่างประเทศ 
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ค าถามและค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุนรวม 

1.1 กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนรวมท่ีมีการก าหนดประเภทของผูล้งทุนหรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนรวมน้ีเป็นกองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

1.2 กองทุนรวมน้ีมีจ  านวนเงินทุนโครงการเทา่ใด 

30,000 ลา้นบาท โดยบริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.ก าหนด 

 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็น

ระยะเวลาเทา่ใด 

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากการลงทุนในตราสาร

แห่งทุน หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นใดในต่างประเทศ โดยกองทุนจะ

มุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนท่ีตอบสนอง

วตัถุประสงคด์งักล่าวของผูล้งทุน 

 

1.4 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุน 

-  ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของไทยและต่างประเทศ เช่น ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ คา่เงิน  

อตัราเงินเฟ้อฯลฯ 

-   การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

-   ผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศ 

 

1.5 กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรอืมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรอืไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

1.6 รอบระยะเวลาบญัชี 

31 สิงหาคม ของทุกปี 

 

1.7  ทา่นสามารถซ้ือกองทุนน้ีควบกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิต (Unit-Link) ไดห้รือไม ่

ได ้ทั้งน้ี การซ้ือหน่วยลงทุนควบกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้ก าหนด และวธีิปฏบิติัท่ีแตกต่างไป

จากการซ้ือขายกองทุนเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขาย

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนก่อน โดยสามารถศึกษารายละเอียดของกรมธรรม ์และติดต่อ

ขอรบัรายละเอียดการซ้ือขายและรายละเอียดของกรมธรรมไ์ดโ้ดยตรงท่ีบริษัท เมืองไทย ประกนัชีวิต  

โทร 0 2276 1025 
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1.8 การลงทุนในรูปแบบประกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-Link) คืออะไร 

การลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน คือ การท่ีผูล้งทุนขอท าประกนัชีวิตกบับริษัท

ประกนัชีวิต และบริษัทประกนัชีวิตจะน าเงินค่าเบ้ียประกนัส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนรวม

ตามท่ีผูล้งทุนเลือกจากรายช่ือกองทุนรวมท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดไว ้โดยสดัส่วนของเงินค่าเบ้ียประกนั

ชีวิตท่ีจะน าไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ้ นอยูก่บัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นกรมธรรม ์

ทั้งน้ี เงินค่าเบ้ียประกนัชีวิตท่ีน าไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงไดต้ลอดเวลา

ตามผลประกอบการของกองทุนรวมท่ีผูล้งทุนเลือกไว ้

 

1.9 กองทุนรวมตา่งประเทศนั้นมีนโยบายการลงทุน ปัจจยัเสี่ยงที่ส  าคญั และผลการด าเนินงานอยา่งไร 

 ลกัษณะส าคญัของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD 

ช่ือกองทุนหลกั JPMorgan Funds – China Fund 

Share Class Class JPM China I (acc) - USD 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 4 กรกฎาคม 2537 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารทุน 

สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

บริษทัจดัการ JPMorgan Asset Management (Europe) S.à  r.l. 

ISIN LU0248042839 

Bloomberg Code JPMCIAU:LX 

ตวัช้ีวดั MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) 

Website 
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/ 

products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839  

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั  

กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทใน

สาธารณรฐัประชาชนจีน  

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั  

 

กองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีตั้งถ่ินฐานหรือด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 67 ของมลูคา่ทรพัยสิ์นของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในหุน้จีน A-shares ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 

40 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน โดยสามารถลงทุนโดยตรงผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock 

Connect หรือผ่านการจดัสรรวงเงินลงทุนภายใตโ้ครงการ Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor 

(RQFII) และ Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของ

กองทุน และอาจลงทุนทางออ้มผ่านตราสารอนุพนัธป์ระเภท Participation Notes ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน ทั้งน้ี กองทุนหลกัอาจลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก และอาจมีการลงทุนกระจุกตวัใน

ตราสารหรือหมวดอุตสาหกรรมในบางขณะ  

 

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/%20products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/%20products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839
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กองทุนหลกัคดัเลือกหุน้ท่ีจะลงทุนโดยใชก้ารวิเคราะหปั์จจยัพื้ นฐานท่ีเร่ิมจากการวิเคราะหข์อ้มลูรายบริษัท 

(Bottom-up) และเน้นลงทุนในตราสารท่ีมัน่ใจว่าดีในสดัส่วนท่ีสูง (High conviction approach) เพื่อหา

รูปแบบการลงทุนท่ีดีท่ีสุด อีกทั้งยงัมุ่งลงทุนในบริษัทท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมีศกัยภาพในการเติบโตท่ีสูงและยัง่ยนื  

 

ทั้งน้ี กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารการลงทุน โดยใชว้ธีิ Commitment Approach ในการค านวณฐานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Global Exposure)  

โดยอตัราส่วน Global Exposure ของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จะไม่เกินมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน  

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD  

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน: ไม่มี  

• ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน: ไม่มี  

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ: ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

เก็บจริงรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

• ค่าใชจ้่ายทั้งหมด: เก็บจริงรอ้ยละ 0.92 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563)  

 

ความเสี่ยงของกองทุนหลกั  

1) ความเส่ียงจากการลงทุนแบบกระจุกตวั  

กรณีท่ีกองทุนหลกัมีการลงทุนกระจุกในตราสาร หมวดอุตสาหกรรม หรือภูมิภาค กองทุนหลกัอาจมีความผนั

ผวนมากขึ้ น และมีความเส่ียงท่ีจะขาดทุนมากกวา่กองทุนอื่นท่ีมกีารกระจายการลงทุน หากกองทุนหลกัมีการ

ลงทุนกระจุกตวัในประเทศ ภูมิภาค หรือหมวดอุตสาหกรรม ผลการด าเนินงานของกองทุนหลกัจะไดร้บั

ผลกระทบอยา่งมากจากสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้ม หรือสภาวะตลาดของประเทศ ภูมิภาค 

หรือหมวดอุตสาหกรรมน้ันๆ  

2) ความเส่ียงจากการป้องกนัความเส่ียง  

การป้องกนัความเส่ียงท่ีกองทุนหลกัเลือกใชอ้าจปิดความเส่ียงไม่ไดท้ั้งหมด หรือใชไ้ม่ไดใ้นบางกรณี หรือไม่

ประสบผลส าเร็จ ซึ่งกองทุนหลกัจะใชเ้พื่อลดความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน อายุตราสาร ราคา หรือเครดิต 

ซ่ึงการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวมีค่าใชจ้า่ยท่ีท าใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนลดลง  

3) ความเส่ียงจากการลงทุนในสาธารณรฐัประชาชนจีน  

การลงทุนในสาธารณรฐัประชาชนจีนมีความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ และความเส่ียงเฉพาะอื่นๆใน

ตลาดจีน เช่น การลงทุนในหลกัทรพัยข์องสาธารณรฐัประชาชนจีนท่ีเป็นสกุลเงินหยวน ตอ้งลงทุนผ่านระบบ

โควตา้ของโครงการ RQFII และ QFII หรือลงทุนผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect ท่ีมีการ

จดัสรรวงเงินรายวนัและวงเงินรวม  

- ความเส่ียงจากการลงทุนผ่าน RQFII และ QFII  

โครงการ RQFII และ QFII อาจมกีารหยุดระงบัชัว่คราว ถูกลดจ านวน หรือถูกยกเลิก ท าใหก้องทุนหลกัไม่

สามารถลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์เหมาะสม หรือตอ้งขายหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนอยู ่ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผล

การด าเนินงานของกองทุน อีกทั้งโครงการ RQFII และ QFII ยงัก าหนดขอ้บงัคบัการลงทุนท่ีเคร่งครดั เช่น 

เกณฑก์ารลงทุน อายุการถือครอง และการส่งกลบัเงินลงทุนหรือก าไร ซ่ึงกองทุนหลกัตอ้งปฏบิติัตาม โดย

กองทุนหลกัอาจไม่ไดร้บัการปกป้องสิทธิในการถือครองหลกัทรพัย ์หากโครงการ QFII ประสบปัญหาทางดา้น

กฎหมาย การเงิน หรือการเมือง  
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นอกจากน้ี บริษัทจดัการกองทุนหลกัจะใชดุ้ลยพินิจในการจดัสรรวงเงินลงทุนท่ีไดร้บัใหแ้ก่กองทุนภายใตก้าร

จดัการ ท าใหก้องทุนหลกัอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรวงเงินท่ีเพียงพอส าหรบัการลงทุน  

กองทุนหลกัอาจประสบภาวะขาดทุน หากบริษัทคู่สญัญาหรือผูด้ าเนินงานหลกั ซ่ึงรวมถึงผูเ้ก็บรกัษาทรพัยสิ์น

และตวัแทนซ้ือขายหลกัทรพัยล์ม้ละลาย หรือผิดนัดช าระหน้ี และ/หรือขาดคุณสมบติัในการปฏบิติัหน้าท่ีตาม

ขอ้ผูกพนั เช่น การช าระค่าซื้ อขายหลกัทรพัย ์หรือการส่งเงินหรือหลกัทรพัย ์ 

- ความเส่ียงจากการลงทุนผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect  

การลงทุนในหุน้จีน A-shares ผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect อาจมีการเปล่ียนแปลงของ

ขอ้บงัคบั การจ ากดัวงเงินลงทุน และขอ้จ ากดัในการด าเนินงานต่างๆซึ่งอาจท าใหม้ีความเส่ียงของคู่สญัญา

เพิ่มขึ้ น  

4) ความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่  

การลงทุนในตลาดเกิดใหม่มีความเส่ียงสูงกวา่การลงทุนในตลาดท่ีพฒันาแลว้ รวมทั้งอาจมีความผนัผวนสูงและ

สภาพคล่องต า่  

- การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศตลาดเกิดใหม่อาจไม่มีเสถียรภาพ ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ

กฎหมาย การเงิน และขอ้บงัคบัต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของผูล้งทุน  

- กฎหมายในบางประเทศอาจมีความไม่แน่นอน หรืออาจมีผลบงัคบัใชย้อ้นหลงั และขาดความเป็นอิสระของ

ตุลาการและความเป็นกลางทางการเมือง ท าใหห้น่วยงานรฐัและองคก์รตุลาการไม่สามารถปฏบิติัตามขอ้บงัคบั

ทางกฎหมายได ้ 

- กฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้าจยงัไม่พฒันาเพียงพอท่ีจะปกป้องสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนและอาจไม่มีหลกัแห่งความ

ซ่ือสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัในการจดัการ  

- อตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงท าใหธุ้รกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่จดัหาเงินทุนหมุนเวียนไดย้ากขึ้ น 

และยงัไม่มีประสบการณใ์นการบริหารจดัการบริษัทในตลาดเสรี  

- การจดัเก็บทรพัยสิ์นและการช าระเงินอาจยงัไม่ไดร้บัการพฒันามากนัก ท าใหเ้ป็นการยากท่ีจะพสิูจน์ผูร้บั

ประโยชน์หรือปกป้องกรรมสิทธ์ิ ดงัน้ันการลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการจดทะเบียนหลกัทรพัยแ์ละช าระเงินท่ี

ล่าชา้หรือไม่ส าเร็จ รวมถึงวธีิการช าระเงินไม่มีความปลอดภยั  

- ตลาดในบางประเทศอาจขาดสภาพคล่อง ประสิทธิภาพ และการควบคุมกฎหมายและการก ากบัดูแล อีกทั้ง

การขาดขอ้มลูราคาท่ีน่าเช่ือถือท าใหเ้ป็นการยากท่ีจะประเมินมลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรพัยไ์ดอ้ยา่ง

เหมาะสม  

- ค่าเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่มีความผนัผวนสูงและตอ้งเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียน จึง

อาจท าใหไ้ม่สามารถป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนได ้ 

- เศรษฐกิจของหลายประเทศในตลาดเกิดใหม่ขึ้ นกบัสินคา้โภคภณัฑห์รือทรพัยากรธรรมชาติ จึงไดร้บั

ผลกระทบจากอปุสงคข์องตลาดและราคาตลาดโลก  

- กฎหมายภาษีในบางประเทศอาจมีความไม่ชดัเจน อาจมีการเก็บภาษีกะทนัหนัและอาจมีผลบงัคบัยอ้นหลงั 

ท าใหก้องทุนหลกัมีค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ น  

- มาตรฐานบญัชี การตรวจสอบบญัชี และรายงานทางการเงินอาจมีความไม่สอดคลอ้งกนัหรือไม่เพียงพอ  

5) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน  

มลูค่าหุน้อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้ นอยา่งรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณไ์ดจ้ากผลการด าเนินงานของบริษัทและ

สภาวะตลาด หากบริษัทลม้ละลายหรือมีการปรบัโครงสรา้งทางการเงิน มลูค่าหุน้ของบริษัทอาจลดลงและ

ขาดทุนได ้การมีสถานะการลงทุนในหุน้โดยลงทุนในตราสารอนุพนัธท่ี์เช่ือมโยงกบัตราสารทุน เช่น วอรแ์รนท ์

หุน้กูแ้ปลงสภาพ และหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธแ์ฝง อาจมีความผนัผวนมากและความเส่ียงของคู่สญัญาดว้ย  

6) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธป์ระเภท Participation Notes  

ตราสารอนุพนัธป์ระเภท Participation Notes ไม่ไดม้ีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของมลูค่าของหลกัทรพัย์
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อา้งอิงเท่าน้ัน แต่ยงัมีความเส่ียงท่ีคู่สญัญาอาจผิดนัดช าระหน้ี ซ่ึงท าใหข้าดทุนได ้ 

7) ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก  

หุน้ของบริษัทขนาดเล็กอาจขาดสภาพคล่องและมีความผนัผวนสูง ท าใหม้ีความเส่ียงดา้นการเงินมากกวา่หุน้

ของบริษัทขนาดใหญ่  

การสรุปสาระส าคญัในส่วนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund (กองทุนหลกั) ไดถู้กคดัเลือกมา

เฉพาะส่วนท่ีส าคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้ง

กบัฉบบัภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี หากกองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลู

ขา้งตน้ใด ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั 

 

ผลการด าเนินงานยอ้นหลงัของกองทุนหลกั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

 
 

 

 ตั้งแตต่น้ปี 1 เดือน 3 เดือน 1 ปี ตั้งแตจ่ดัตั้งกองทุน 

(ตอ่ปี) 

กองทุนหลกั  37.09% -2.09% 15.68% 55.93% 31.57% 

Benchmark 12.19% -3.50% 10.51% 27.82% 11.23% 

 

หมายเหต ุ 

(1) ขอ้มลูจาก Factsheet ของกองทุนหลกั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

(2) ผลการด าเนินงานในอดีต มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 
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2. ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัขอ้ก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

2.1 กองทุนรวมน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

การขายหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก  500 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งถดัไป  500 บาท  

 

การเปิดบญัชี 

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความ

ต่างๆ ในค าขอเปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน หรือปฏบิติัตาม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด และช าระเงินค่าซื้ อหน่วย

ลงทุนเต็มจ านวน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีดงัน้ี 

 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความ

ถูกตอ้ง 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

ก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั

บริษัท 

3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทน

นิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม 

4) ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้ีอ านาจลง

นามแทนนิติบุคคล 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

1.  ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนใหค้รบถว้น 

และช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มจ านวน ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

ผูล้งทุนสามารถช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด ช าระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอื่น

เฉพาะส านักหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงินหรือวธีิอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนยอมรบั 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผา่น บมจ. ธนาคารกสิกรไทยหรือบริษทัจดัการ 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด ช าระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอื่นเฉพาะ

ส านักหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวธีิอื่นใดท่ี

ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัใน

ช่ือกองทุน  
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กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผา่นผูส้นบัสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีมิใช่  

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด ช าระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือ

เช็คธนาคารอื่นเฉพาะส านักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรับ และขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้

บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย  

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคาร

ซิต้ีแบงก ์

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงินหรือวธีิอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด 

สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจดัการสามารถเรียกเกบ็เงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือ

วิธีอืน่ใดดงักล่าวไดเ้รียบรอ้ยแลว้  

2. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอรเ์น็ท (K-Cyber Invest) 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงนามในค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และหนังสือ

ขอใหห้กับญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัทจดัการก าหนด สามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวธีิหกัเงินจาก

บญัชีเงินฝากดงักล่าวผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนทางอนิเตอรเ์น็ตกองทุนรวมกสิกรไทย) 

www.kasikornasset.com ภายในเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

 

3. ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวธีิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านโมบาย

แอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS โดยสามารถดาวน์โหลดและสมคัรบริการ K-My Funds 

และ K PLUS ไดผ่้าน App Store (iOS) และ Play Store (Android) 

 

4.  K-Saving Plan (บริการลงทุนสม า่เสมอกองทุนรวมกสิกรไทย) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวธีิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากของธนาคารท่ีบริษัท

จดัการก าหนด เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็นประจ าตามช่วงระยะเวลา โดยสามารถขอ

รบัทราบเง่ือนไขและส่งค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

มลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืน   500 บาท 

มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ 500 บาท 

การขายคืนหน่วยลงทุน 

1.  ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ความในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ระบุ

รายละเอียดและความจ านงใหค้รบถว้น ชดัเจน แลว้น าค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐาน

ประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

ตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

2. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอรเ์น็ต (K-Cyber Invest) 

ถือหน่วยลงทุนท่ีลงนามในใบค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์สามารถขายคืน

หน่วยลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนทางอินเตอรเ์น็ทกองทุนรวมกสิกรไทย) 

www.kasikornasset.com ภายในเวลา 14.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย 

3. ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผู ้ถือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน่  K-My Funds และ  

K PLUS โดยสามารถดาวน์โหลดและสมัครบริการ  K-My Funds และ K PLUS ได้ผ่าน App Store 

(iOS) และ Play Store (Android) 

ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนและไดบ้นัทึกรายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนตามวธีิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอ

เปิดบญัชีกองทุนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะ

ประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ 

2.2 กรณีใดทีบ่ริษทัจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล

ดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดย

ปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดั

ใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

http://www.kasikornasset.com/
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(2) บุคคลท่ีปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลต่อ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏิบัติตามหน้าท่ีเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อ

ช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อ

การลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

2.3 กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร 

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้ได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี 

(1)  บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ 

(ก)  มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล หรือ 

(ข)  มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลา

ปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ 

(2)  ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคา

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคา

ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้  บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี 

(1)  เล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนน้ัน  เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน 

(2)  แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่า

ขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าว

ดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั 

(3)  แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และ

หลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แล

ผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อส านักงานโดยพลนั  ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ด าเนินการแทนก็ได ้

(4)  ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยตอ้งช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

ตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนกอ่นหลงั 
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2.4  กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตาม

ค าสัง่ไวอ้ยา่งไร  

1. บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน 

หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ 

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณี

หน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่

จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดได้

อยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น 

ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยส าคญั 

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะใน

กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณท่ี์ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอน

เงินออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลา

ปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบ

ดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

3. การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริง

เกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

(5) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวม

ภายใตก้ารจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความ

เพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการ

ด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น

นายหน้าซ้ือขายหลักทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และ

การเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 
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2. เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการ

ใดๆ โดยพลนัดว้ย 

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้ านักงานทราบ

โดยพลนั 

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวม

ด าเนินการดงัน้ี ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุน

รวมเปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่

ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการ

เปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใดๆ โดยพลนั 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน

หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุดค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน 

และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนก็ได ้

 

2.5 กองทุนรวมน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 

วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค า

สัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 

2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

 ช่องทางการสบัเปล่ียน  

 บริษัทจดัการ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

 

 วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

 (1) บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนระบุจ านวนเงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการสบัเปล่ียน บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย
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หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไว้

เป็นหลกัฐาน  

 

 (2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

 บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลง

นามในค าขอใชบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัท

จดัการระบุไวใ้นค าขอใชบ้ริการดงักล่าว  

 อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตุบริษัทจดัการจะไมส่ามารถรบั

ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหถื้อว่ายงัไม่มีการท ารายการการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกสน้ั์น  

 2.7 กองทุนรวมน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัการโอนไวอ้ยา่งไร 

 การโอนหน่วยลงทุน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

2. การโอนทางมรดกหรือทางพนัิยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม  

3. การโอนตามค าสัง่ศาล  

4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจ าน าหน่วยลงทุน  

5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึง่บริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้เช่น กรณีการแกไ้ขหนังสือ

สมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีเกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซ้ือขาย เป็นตน้  

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้ 

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนาย

ทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือ

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อน

ไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุด

บญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

 

 ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่

ว่าทอดใดๆ ในกรณีท่ีการโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการ

จดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั" 
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2.8 ทา่นจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไดจ้ากช่องทางใด 

 ท่านจะทราบขอ้มลูเก่ียวกบัมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนไดจ้าก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 

 

3.  ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสทิธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 3.1  กองทุนรวมน้ีมีการออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ 

"เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน

ครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะด าเนินการ

ออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐานภายในวนัท่ีบริษทัจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบัตรตวัอยา่งลายมือช่ือ

และในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ   

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อ

บริษัทจดัการไดร้บัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรร

หน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้น

นามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืน

หน่วยลงทุนได ้  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจด

แจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลง

ลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมฐีานะเป็นผูถื้อหน่วย

ลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน   

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็น

จ านวนเงินท่ีผูล้งทุนช าระเป็นคา่ซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิ

การไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบั

รายการอีกครั้งเพื่อแสดงจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร   

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุน

มอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน   

 

http://www.kasikornasset.com/
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3.2 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ  ากดัสิทธิในเรื่องใด ภายใตเ้ง่ือนไขอยา่งไร   

 

ขอ้จ  ากดัในการจดัสรร 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการ

จดัสรรในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง 

หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า 

 

ขอ้จ  ากดัการถือหน่วยลงทุน 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิด

หน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

 

3.3 หากทา่นตอ้งการรอ้งเรียนจะท าไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ท่ี โทร. 0 2263 6000 หรือ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) ท่ี โทร. 0 2230 2240-1 

 

 

3.4 นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

ไม่มี 

 

4. บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุน 

4.1 รายช่ือคณะกรรมการ 

นายพชัร สมะลาภา   ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

 นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์   กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์ ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั Chief Investment Officer 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์ Chief Investment Officer 
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นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต Chief Investment Officer 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร  วงศพ์ินิจวโรดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            Associate Chief Investment Officer 

 

4.2 จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563) 

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จ านวน 199 กองทุน 

 

4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  
(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563) 

มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,069,759,793,999.71 บาท 

4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    Chief Investment Officer 

นายนาวิน อินทรสมบติั    Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            Associate Chief Investment Officer 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนมลัติแอสเซท 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูบ้ริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน  

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                   ผูบ้ริหารฝ่ายวิเคราะหแ์ละบริหารความเส่ียง 
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4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน,  

University of Texas at Austin 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 

สาขาการบญัชี (International 

Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุนาวิน 

อินทรสมบตั ิ

-  Master of Business 

Administration in Finance and 

Derivatives,  

University of North Carolina at 

Chapel Hill, United States 

-  ปริญญาตรี  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Chief Investment Officer บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหาร

การลงทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- Assistant Managing Director  

Equity and Derivatives Trading Group  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Vice President  

Direct Investment  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY 

CO.,LTD 

- Chief Financial Officer,  

CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 

- Assistant Vice President  

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

- Assistant Vice President  

Investment Banking Department 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Exploration Engineer,  

SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   

คณุกนัตยา  

พสุหิรญันิกร 

- Master of Science in Finance 

University of Warwick,  

United Kingdom 

- ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร ์

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives, 

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ 

คณุพีรกานต ์ศรีสุข - Master of Science in 

Finance, London School of 

Economics and Political 

Science (LSE),  

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Product Controller (Associate) 

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) 

คณุวีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

-ปริญญาตรี 

คณะเศรษฐศาสตร,์  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก,  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

http://www.kasikornasset.com/
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หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

4.6 รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  โทร. 02-888-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-3456 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-684-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  โทร. 02-680-1000 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทร. 02-680-6000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-618-1116, 02-618-1019 

 บริษัทหลกัทรพัย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-205-7000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-841-9100 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-657-7171 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั โทร. 02-697-3800 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-9234 

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 02-672-5900 

 ธนาคารออมสิน โทร. 02-614-9821 

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-629-5588 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-632-7955 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-5800 ต่อ 808,809 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-8996 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-696-0000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-351-1800  

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั โทร. 02-695-5555 

 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-359-0000 

 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  โทร. 02-695-5555 ต่อ 5847-9 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร. 02-352-5100 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั โทร. 02-658-5000 ต่อ 3870 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-660-6688 

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั โทร. 1766 

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั (Unit Link) โทร. 02-633-6000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-660-6666 
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 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทร. 1766 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-217-8852 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-638-5500 

 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-305-9000 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จ ากดั โทร. 02-888-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั โทร. 02-949-1999 

 บริษัท ไทยสมุทรประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-261-2300 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั โทร. 02-635-1718 

 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-088-9999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั โทร. 0 2633 6000 

 บริษัท ไทยสมุทรประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-207-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 1558 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทร. 0-2088-9100,  

0-2343-9500,0-2088-9399 

 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-659-8000 

 

รายช่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นภายหลงั โดยถือ

ว่าไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนและไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการเพิ่มเติม 

 

4.7 ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรุงรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อใหก้ารช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

นายทะเบียนกองทุนคือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ินและดแูลบริษทัจดัการใหป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนคอื  ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) โทรศพัท ์0 2230 2240-1 

นอกจากหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายใน

การรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 

 

 

 

 

ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

http://www.kasikornasset.com/
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กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของกองทุน China 

Focus Fund โดยมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ไดต้าม

ระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอืน่ท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยั

ความเส่ียงต่างๆ อาทิ 

 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาหลกัทรพัย ์ (Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง

ของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณข์องตลาดเงินตลาดทุน 

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนหลกัลงทุนไว ้ และ 

ส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงของตลาดไดโ้ดย

การกระจายสดัส่วนการลงทุนในกองทุนต่างๆ อยา่งเหมาะสมโดยกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อ

ควบคุมระดบัความเส่ียงโดยรวมของกองทุนใหอ้ยูใ่นอตัราท่ีเหมาะสมกบันโยบายการลงทุนและมีดุลยภาพกบัผลตอบแทน

ตามท่ีคาดหวงั  

 สภาพคล่องของหลกัทรพัยท์ี่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่าย

หลกัทรพัยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร อยา่งไรก็ดี บริษัทจดัการสามารถลด

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องไดโ้ดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีมี

คุณภาพ และมีเง่ือนไขการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งหรือเอื้ อกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 ความเสี่ยงจากการรบัช าระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรบัช าระคืนเงิน

ลงทุนจากความแตกต่างทางดา้นเวลา และขัน้ตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกนัระหวา่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็

ดี ทางกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือ ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป หรือ 

เงินฝากในสถาบนัการเงินตามกฎหมายไทยท่ีมีอายุของตราสาร หรือ ระยะเวลาการฝากเงิน แลว้แต่กรณีต า่กวา่ 

1 ปี เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเส่ียงจากการรบัช าระคืนเมือมีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) ซ่ึงเกิดจากการท่ี

กองทุนน าเงินไปลงทุนในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมคีวามผนัผวน ก็จะ

ส่งผลกระทบต่อมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนได ้ อย่างไรก็ตามกองทุนสามารถลดความเส่ียงจากอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดโ้ดยลงทุนในหลายสกุลเงินหรือเลือกลงทุนในประเทศท่ีวิเคราะหแ์ลว้วา่มี

เสถียรภาพหรือโดยการวิเคราะหก์ารเปล่ียนแปลงและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียนโดยใกลชิ้ด อีกทั้ง

กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูคา่เงินลงทุนในต่างประเทศ  

 ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจงในสาธารณรฐัประชาชนจนี (Country Market) ซ่ึงเกิดจากการลงทุนในตลาดทุนใน

สาธารณรฐัประชาชนจีน ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงทางการเมืองและความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึง

ขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย และ การท าธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อราคา

ของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ ทั้งน้ีกองทุนสามารถลดความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดทุนต่างๆไดโ้ดย

ติดตามและวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

 ความเส่ียงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียง (Hedging Risk) เป็นความเส่ียงท่ี

เกิดจากการลงทุนของกองทุนในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการป้องกนัความ

เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่สามารถ

ป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนได้ทั้งหมด อย่างไรก็ดีกองทุนจะมีพิจารณาลงทุนในสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนอยา่งระมดัระวงั ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ ์โดยไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ  
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 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตา่งประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุนมีฐานะ

การลงทุนอยูใ่นตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศ ซ่ึงอาจท าใหม้ีความผนัผวนของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนเพิ่มมาก

ขึ้ น ท าใหก้ารเปล่ียนแปลงทางการเมืองและความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จ ากดัทางดา้นกฎหมาย 

และ การท าธุรกรรมทางการเงินของประเทศท่ีกองทุนไปลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนได ้ทั้งน้ี กองทุนสามารถลดความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดทุนต่างๆไดโ้ดยติดตามและวิเคราะห์

สถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างสม า่เสมอ รวมทั้ง กองทุนหลักมี

กระบวนการพิจารณาการคดัเลือกตราสารท่ีมีคุณภาพ วิเคราะหปั์จจยัพื้ นฐานของตราสารน้ันๆ เพื่อใหสิ้นทรพัย์

ท่ีลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนท่ีเหมาะสม อยา่งไรก็ตาม แนวทางขา้งตน้อาจไม่สามารถลดความ

เส่ียงการลงทุนในประเทศเดียวไดเ้ท่าท่ีควร เน่ืองจากเป็นนโยบายของกองทุนท่ีประสงคจ์ะลงทุนในประเทศใด

ประเทศหน่ึงเพียงประเทศเดียว 

 ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรัฐบาลของ

ประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให ้ผู ้

ลงทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต า่กว่า 2 

อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ 

หน่วย CIS ต่างประเทศ 

ไม่เกิน 10% 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาลเป็น

ประกนั  

(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ด าเนินงานของกองทุน) 

ไม่เกิน 20% 

หรือ 

ไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุน

ในต่างประเทศหรือผูม้ีภาระ

ผูกพนัมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ 

โดยเลือกใช ้credit rating แบบ 

national scale 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ 

ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน  

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 

filing  

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ี < 397 วนันับแต่วนัท่ี

ลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตรา

สารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี  

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ

ไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

5.2.3.9 บล.  

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด

จะสูงกว่า 

1. 10%หรือ 

2. น ้าหนักของตราสารท่ี

ลงทุนใน benchmark + 

5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี > 397 วนันับแต่วนัท่ี

ลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี  

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย

ตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 

ธพ. ในประเทศไทย) 

6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ  

ในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ  

6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี รายละเอียดตาม

แบบ filing  

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี  

< 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ได ้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 

6.1.3.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี  

6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  

6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคล

ตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2  

6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ี > 397 วนั นับแต่

วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6.2 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั  

investment grade 

6.2.1 reverse repo 

6.2.2 OTC derivatives 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่

อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนใน benchmark + 5%  

  

  

7 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ

คู่สญัญา แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 
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สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่น

กลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาใน

ธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน benchmark + 

10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงัน้ี  

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น  

1.2 ธพ.  

1.3 บง.  

1.4 บค.  

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบ

ปีบญัชี เวน้แต่เป็น MF ท่ีมีอายุ

โครงการ < 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบ

อายุกองทุน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ท่ีอายุ

กองทุน คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งน้ี 

เฉพาะ MF ท่ีมี อายโุครงการ > 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่

กองทุนรวมไดด้ าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได้

ตามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถ

ขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 

12 เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ท่ีมี

ลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1 : 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา 

(single entity limit) 

2.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade หรือไม่มี 

credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

  

3 reverse repo ในประเทศ ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ในประเทศ ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่  รวมกนั 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.1 ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณ

ตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  

5.2 ตราสารหน้ี ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือท่ีตวัตราสารและ/หรือผูอ้อก

ตราสารท่ีต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(non-investment grade / 

unrated) 

ไม่เกิน 15% 

  

6 
หน่วย CIS ในประเทศ 

หน่วย CIS ต่างประเทศ 

ไม่เกิน 20% 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

7 
derivatives โดยมี hedging limit : 

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  

ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 ตราสารหน้ี ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 

liability) ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมี

หน้ีสิน ทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป                      

และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจน ามลูค่าหน้ีสิน ทาง

การเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หน้ีสินทางการเงินตาม งบการเงิน

ล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมี

การเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสิน

ทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ

เสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นรายครั้ง  เวน้แต่ใน

กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ  

 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสาร ท่ี

ออกใหมแ่ละมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade 

หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้าร

จดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการ

ออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อก

ตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ  

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคล

ดงัน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ

ไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. บล.  

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคล

ตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี  

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นท่ี บลจ. เดียวกนั เป็น

ผูร้บัผิดชอบในการด าเนินการ 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

ของรอบระยะเวลาตั้งแตว่นัท่ี 1 กนัยายน ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม เป็นระยะเวลา 3 ปี ยอ้นหลงั 

 อตัราตาม

โครงการ(2) 

เรียกเก็บจริง
(2)

 

ปี 60/61 

เรียกเก็บจริง
(2)

 

ปี 61/62 

เรียกเก็บจริง
(2)

 

ปี 62/63 

1. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)(1) 

1.1 ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.50 1.50 1.50 1.50 

1.2 ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน ไม่เกิน 1.50 ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.3 ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการ

ขายของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 

2. คา่ใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน  

2.1 ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2 ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3 ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ 

หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็น

กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ตามอตัราท่ีจ่ายจริง 

3. คา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1) (รอ้ยละของมูลคา่หน่วยลงทุน)(3) 

3.1 ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 1.07 1.08 1.07 

3.2 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1605 0.04 0.04 0.04 

3.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 0.11 0.11 0.11 

3.4 ค่าใชจ้่ายการใชด้ชันี ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.02 0.03 

3.5 ค่าใชจ้่ายในการจ่ายเงินปันผล ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 - - 

3.4 ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ
(4)

 ตามท่ีจ่ายจริง 0.01 0.01 0.01 

4. คา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1 ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% 

ของจ านวนเงินทุน

ของโครงการ 

- - - 

4.2 ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.07% 

ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ 

0.00 0.00 - 

5. อตัราสว่นค่าใชจ้า่ยทั้งหมด(5)ตอ่มูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ ไม่เกิน 4.0125 

ตอ่ปี 

1.25 1.26 1.26 

(1) บริษัทจดัการอาจเพ่ิมอตัราคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไมเ่กินรอ้ยละ 5 ของอตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย

ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีหกัจากกองทุนรวมภาษีมูลคา่เพ่ิมแลว้  

(3) มูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่คา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

(4) คา่ใชจ้่ายอ่ืนท่ี < รอ้ยละ 0.01 ของมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ 

(5) ไมร่วมค่านายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆท่ีเกิดขึ้ นจากการซ้ือขายหลกัทรพัย์ 

รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนั ของกองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน  
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มูลค่าตาม

ราคาตลาด
%NAV

(ก) ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ 0.00 0.00

(ข) ตราสารท่ีธนาคารท่ีมกีฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย 130,521,397.40 1.83

ผูร้ับรอง ผูร้ับอาวลั ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ า้ประกนั

(ค) ตราสารท่ีมอีันดบัความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) 0.00 0.00

(ง) ตราสารท่ีมอีันดบัความน่าเชือ่ถืออยู่ในอันดบัต า่กวา่อันดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(investment grade) หรือ 0.00 0.00

ตราสารท่ีไมไ่ดร้ับการจดัอันดบัความน่าเชือ่ถือ

(จ) ตราสารท่ีมคุีณสมบัติไมค่รบตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน.87/2558 0.00 0.00

กลุม่ของตราสาร

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 

 
 

รายละเอียดการลงทุนในตราสารหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  

 
 

 

 

 

  

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในประเทศ 123,028,920.67 1.73

เงินฝาก 123,028,920.67 1.73

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นต่างประเทศ 7,047,213,845.21 98.85

ประเทศลักเซมเบอรก์

หน่วยลงทุน 7,039,721,368.48 98.75

ประเทศสหรฐัอเมรกิา

เงินฝาก 7,492,476.73 0.11

สญัญาซ้ือขายลว่งหนา้ (59,688,451.84) (0.84)

สญัญาท่ีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปล่ียน (59,688,451.84) (-0.84)

สินทรพัยห์รือหน้ีสินอ่ืน 18,528,478.54 0.26

มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 7,129,082,792.58 บาท

อตัราสว่นหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 121.72%

รายละเอียดการลงทุน
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1. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ N/A AA+(tha),

F1+(tha)

102,405,513.14

2. เงินฝากธนาคาร The Bank of New York 

Mellon SA/NV

N/A A1,P-1 7,492,476.73

3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย N/A AA+(tha),

F1+(tha)

20,623,407.53

มูลค่าตาม

ราคาตลาด

สดัสว่นเงินลงทุนขั้นสูงต่อมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีบริษทัจดัการตั้งไวใ้นแผนการลงทุนส าหรบักลุม่ตราสาร

 ตาม (ง) เท่ากบั 0.00%

วนัครบ

ก าหนด
ผูอ้อกประเภท

อนัดบั

ความ

น่าเช่ือถือ

ของตราสาร

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือ

ของผูอ้อก/

ค ้าประกนั

มูลค่า

หนา้ตัว๋

รายละเอียดและอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

ที่กองทุนลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายตวั 
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สญัญาท่ีอา้งอิงกบัอตัราแลกเปล่ียน

สัญญาฟอร์เวริ์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -1,623,233.91 -0.02% 23 ก.ย. 2563 -1,623,233.91

สัญญาฟอร์เวริ์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง 1,623,233.91 0.02% 23 ก.ย. 2563 1,623,233.91

สัญญาฟอร์เวริ์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง 311,263.04 0.00% 23 ก.ย. 2563 311,263.04

สัญญาฟอร์เวริ์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -11,412,978.26 -0.16% 23 ก.ย. 2563 -11,412,978.26

สัญญาฟอร์เวริ์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -785,191.30 -0.01% 23 ก.ย. 2563 -785,191.30

สัญญาฟอร์เวริ์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกนัความเส่ียง -7,969,236.07 -0.11% 14 ต.ค. 2563 -7,969,236.07

สัญญาฟอร์เวริ์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -10,722,622.95 -0.15% 14 ต.ค. 2563 -10,722,622.95

สัญญาฟอร์เวริ์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -5,328,811.48 -0.07% 14 ต.ค. 2563 -5,328,811.48

สัญญาฟอร์เวริ์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -5,654,590.16 -0.08% 18 พ.ย. 2563 -5,654,590.16

สัญญาฟอร์เวริ์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -22,618,360.66 -0.32% 18 พ.ย. 2563 -22,618,360.66

สัญญาฟอร์เวริ์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -11,476,700.00 -0.16% 9 ธ.ค. 2563 -11,476,700.00

สัญญาฟอร์เวริ์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกนัความเส่ียง -2,052,222.22 -0.03% 13 ม.ค. 2564 -2,052,222.22

สัญญาฟอร์เวริ์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -5,382,222.22 -0.08% 13 ม.ค. 2564 -5,382,222.22

สัญญาฟอร์เวริ์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง 1,430,600.00 0.02% 10 ก.พ. 2564 1,430,600.00

สัญญาฟอร์เวริ์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง 12,935,000.00 0.18% 10 ก.พ. 2564 12,935,000.00

สัญญาฟอร์เวริ์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง 1,548,400.00 0.02% 10 ก.พ. 2564 1,548,400.00

สัญญาฟอร์เวริ์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกนัความเส่ียง 2,673,847.83 0.04% 10 ม.ีค. 2564 2,673,847.83

สัญญาฟอร์เวริ์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -1,038,091.30 -0.01% 10 ม.ีค. 2564 -1,038,091.30

สัญญาฟอร์เวริ์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกนัความเส่ียง -374,986.96 -0.01% 7 เม.ย. 2564 -374,986.96

สัญญาฟอร์เวริ์ด Siam Commercial Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -1,230,586.96 -0.02% 7 เม.ย. 2564 -1,230,586.96

สัญญาฟอร์เวริ์ด Bank of Ayudhya Plc. AAA(tha) ป้องกนัความเส่ียง -1,447,608.70 -0.02% 5 พ.ค. 2564 -1,447,608.70

สัญญาฟอร์เวริ์ด Kasikorn Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง -198,467.39 0.00% 9 ม.ิย. 2564 -198,467.39

สัญญาฟอร์เวริ์ด Krung Thai Bank Plc. AA+(tha) ป้องกนัความเส่ียง 11,043,923.91 0.15% 9 ม.ิย. 2564 11,043,923.91

วนัครบ

ก าหนด

ก าไร/ขาดทุน

(net gain/loss)
ประเภทสญัญา คู่สญัญา

ความ

น่าเช่ือถือ

ของผูอ้อก

วตัถุประสงค์
มูลค่าตาม

ราคาตลาด
% NAV

รายละเอียดการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  
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ตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน กบัเกณฑม์าตรฐาน 

 

(1) ผลการด าเนินงานตามปีปฏทิินยอ้นหลงั  

                                                                  หน่วย: % ต่อปี 

ปี  2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

ผลตอบแทนกองทุนรวม  3.60 -17.58 15.47 11.95 10.93 2.34 1.85 37.09 -14.47 12.10 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั*  3.49 -16.23 23.56 7.09 10.08 -1.45 2.75 47.03 -19.13 20.65 

ความผนัผวน  

(Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน 

 18.79 22.81 16.44 16.41 14.70 24.75 19.30 11.05 19.80 15.38 

ความผนัผวน (Standard  

deviation) ของตวัช้ีวดั* 

 21.31 29.65 17.90 18.55 12.25 7.50 9.87 12.86 22.04 16.4 

 

(2) ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

  ตั้งแต่

ตน้ปี 

(%) 

3 เดือน

(%) 

6 เดือน

(%) 

1 ปี 

(%ตอ่ปี) 

3 ปี 

(%ตอ่ปี) 

5 ปี 

(%ตอ่ปี) 

10 ปี 

(%ตอ่ปี) 

ตั้งแต่

จดัตั้ง 

(%ตอ่ปี) 

ผลตอบแทนกองทุนรวม -7.09 12.39 2.32 4.58 -1.92 5.43 4.79 4.34 

ผลตอบแทนตวัช้ีวดั* 17.50 23.92 21.83 33.70 7.19 12.23 8.45 7.61 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของผลการด าเนินงาน (%ตอ่ปี) 

28.59 24.23 30.47 24.48 20.14 19.03 19.02 19.10 

ความผนัผวน (Standard deviation)  

ของตวัช้ีวดั (%ตอ่ปี)* 

26.61 23.18 28.48 23.07 20.84 17.31 18.27 18.67 

 

* ดชันีช้ีวดั คือ ดชันี MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

• ดชันี MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัรา

แลกเปล่ียน เพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 75  

• ดชันี MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) USD ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงิน

บาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน ประมาณรอ้ยละ 25 

โดยก่อนวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ใช ้MSCI China Capped 10% Index (N) ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องความเส่ียง

ดา้นอตัราแลกเปล่ียน และไดเ้ช่ือมต่อกบัดชันีช้ีวดัปัจจบุนัตั้งแต่วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 เน่ืองจากกองทุนไดม้ี

การเปล่ียนกองทุนหลกัจากกองทุน Fidelity Funds – China Focus Fund, Class A-USD เป็นกองทุน JPMorgan 

Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD 

** ผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นส่ิงยนืยนัถึงผลการด าเนินงานในอนาคต 

*** เอกสารการวดัผลการด าเนินงานของกองทุนรวมฉบบัน้ี ไดจ้ดัท าขึ้ นตามมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ

กองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 
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กองทุนน้ีเคยมีผลขาดทุนสูงสุดท่ีเกิดข้ึนจริง (Maximum Drawdown) ในช่วงเวลา 5 ปี จนถึงวนัส้ินรอบ

ระยะเวลาบญัชีท่ีผ่านมา เท่ากบั -36.65% 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ทริสเรทติ้ ง จ  ากดั 

 

ทริสเรทต้ิงใชส้ญัลกัษณต์วัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหน้ีระยะกลางและระยะยาวจ านวน 8 อนัดบั 

โดยเร่ิมจาก AAA ซ่ึงเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซ่ึงเป็นอนัดบัต า่สุด โดยตราสารหน้ีระยะกลางและยาวมีอายุ

ตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป และแต่ละสญัลกัษณม์ีความหมายดงัน้ี 

 

AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเส่ียงต า่ท่ีสุด บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑ์

สูงสุด และไดร้บัผลกระทบนอ้ยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ   

     

AA - มีความเส่ียงต า่มาก บริษทัมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

     

A - มีความเส่ียงในระดบัต า่ บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บั

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  

     

BBB - มีความเส่ียงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ 

แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถ

ในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบัอนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่  

     

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์ จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวของตราสารหน้ี  แบ่งไดด้งัน้ี 

 

อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุด และมีความเส่ียงต า่ท่ีสุด มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคนื

เงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ  

 

‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีความเส่ียงต า่มาก มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงิน

ตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า

อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบั AAA   

 

‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือสูงและมีความเส่ียงต า่ มีความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑ์

สูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตท่ี

อยูใ่นระดบัสูงกว่า  

 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า มี

ความสามารถในการช าระดอกเบ้ียและคืนเงินตน้ในเกณฑท่ี์เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มอื่นๆ มากกว่า และอาจมีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอ่อนแอลงเมื่อเทียบกบั

อนัดบัเครดิตท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่ อนัดบัเครดิตน้ีเป็นอนัดบัเครดิตต า่สุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน 

 

อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings 

‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั A- 

 

‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ท่ีระดบั BBB- 

 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพ

ของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะสั้นส าหรบัประเทศไทย 

 

F1(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถขัน้สูงสุดในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารตรงตามก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกบัผู ้

ออกตราสารหรือตราสารอื่นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศซ่ึงก าหนดโดยฟิทช ์โดย

อนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหส้ าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อก

ตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหก้บัตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค ้าประกนัโดย

รฐับาล ในกรณีท่ีมรีะดบัความน่าเช่ือถือสูงเป็นพิเศษ จะมสีญัลกัษณ ์“+” แสดงไวเ้พิ่มเติมจากอนัดบัความน่าเช่ือถือ

ท่ีก าหนด  

 

F2(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขทางการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัท่ีน่าพอใจเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหน้ีอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความน่าเช่ือถือดงักล่าวยงัไม่อาจ

เทียบเท่ากบักรณีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสูงกวา่  

 

F3(tha)  

แสดงถึงระดบัความสามารถในการช าระหน้ีตามเง่ือนไขของตราสารการเงินตามก าหนดเวลาในระดบัปานกลางเมื่อ

เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืน่หรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ความสามารถในการช าระหน้ี

ดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ้ นไปตามความเปล่ียนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวา่ตราสารท่ีไดร้บัการ

จดัการจดัอนัดบัท่ีสูงกว่า 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

บริษทั ฟิทช ์เรทติ้ งส ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 

อนัดบัความน่าเช่ือถือระยะยาวส าหรบัประเทศไทย 

AAA (tha) 

’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของอนัดบัความน่าเช่ือถือภายในประเทศไทย ซ่ึงก าหนดโดยฟิทชโ์ดย

อนัดบัความน่าเช่ือถือน้ีจะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีมีความเส่ียง “น้อยท่ีสุด” เมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตรา

สารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะก าหนดใหแ้ก่ตราสารทางการเงินท่ีออกหรือค ้าประกนัโดย

รฐับาล 

 

AA (tha) 

’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย โดย

ระดบัความน่าเช่ือถือของตราสารทางการเงินขัน้น้ีต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้ับการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือขัน้สูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 

 

A (tha) 

’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้สูงเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี 

การเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมผีลกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ีโดยตรง

ตามก าหนดของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกวา่ตราสารอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูง

กว่า 

 

BBB (tha) 

’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเช่ือถือขัน้ปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอืน่ในประเทศไทย อยา่งไรก็ดี มี

ความเป็นไปไดม้ากว่าการเปล่ียนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบต่อความสามารถใน

การช าระหน้ีไดต้รงตามก าหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่าน้ีมากกว่าตราสารหน้ีอื่นท่ีไดร้บัการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือในประเภทท่ีสูงกว่า 

 

เคร่ืองบ่งช้ีพิเศษส าหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเช่ือถือทุกอนัดบั เพื่อแยกความ

แตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัสากล เคร่ืองหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไวเ้พิ่มเติมต่อ

จากอนัดบัความน่าเช่ือถือส าหรบัประเทศหน่ึงๆ เพื่อแสดงถึงสถานะยอ่ยโดยเปรียบเทียบกนัภายในอนัดบัความ

น่าเช่ือถือขัน้หลกั ทั้งน้ี จะไม่มีการระบุสญัลกัษณต่์อทา้ยดงักล่าวส าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถืออนัดบั ”AAA(tha)” 

หรืออนัดบัท่ีต า่กว่า “CCC(tha)” ส าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาว  
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Aaa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aaa มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อกตรา

สารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

Aa 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Aa แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสาร

ยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

Baa 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผูอ้อกตรา

สารลดลง 

 

Ba 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีนอ้ยกว่า

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจากความ

ไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่

สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีมากกว่า

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่น

ปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการ

ช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

 

อนัดบัเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวัเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั

เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Moody’s 

 

Short-Term Bank Deposit Ratings  

การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั้นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 

 

Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการช าระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 

 

P-1  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-1 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดีมาก 

ตลอดจนมีความสามารถท่ีแขง็แกร่งมากในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-2  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-2 ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตท่ีดี และมี

ความสามารถท่ีแขง็แกร่งในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

P-3  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตท่ี P-3 ส าหรบัเงินฝากน้ันจะมสีถานะคุณภาพดา้นเครดิตในระดบัท่ี

ยอมรบัได ้และมีความสามารถท่ีเพียงพอต่อการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

NP  

ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  ส าหรบัเงินฝากน้ัน มีคุณภาพเครดิตต า่หรือน่ากงัวลและมี

ความไม่แน่นอนในความสามารถในการช าระภาระเงินฝากระยะสั้นภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
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ค าอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเช่ือถือ Standard & Poor’s 

 

AAA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AAA มีความน่าเช่ือถือสูงท่ีสุดท่ีไดร้บัจาก Standard & Poor’s บริษัทผู้

ออกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงท่ีสุด 

 

AA 

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ AA แตกต่างจากตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงสุด

เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการช าระหน้ีสูงมาก 

  

A 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 

และส่ิงแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสาร

ยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีสูง 

 

BBB 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปล่ียนแปลงทาง

ธุรกิจ เศรษฐกจิ และส่ิงแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะท าใหค้วามสามารถในการช าระหน้ีของบริษัทผูอ้อกตรา

สารลดลง 

 

BB  

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีนอ้ยกว่า

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบัต า่กวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเส่ียงจากความ

ไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจ การเงิน และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่

สามารถช าระหน้ีได ้

 

B 

ตราสารหน้ีท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ B มีความเป็นไปไดท่ี้ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการช าระหน้ีมากกว่า

ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการช าระหน้ีอยูใ่น

ปัจจุบนั ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงทางธุรกจิ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการ

ช าระหน้ี หรือความตั้งใจในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 

 

อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเคร่ืองหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื่อจ าแนกความแตกต่างของ

คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงใน

อนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม   สามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข้อมูลโครงการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือ

ผูข้ายหน่วยลงทุน 

2. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

3. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

4. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

หลักทรพัยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้

สนใจจะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัท

จดัการ ตวัแทน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

5. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบ เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

6. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง (connected 

person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

7. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผล

ขาดทุนของกองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน ทั้งน้ีผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน ไม่ไดข้ึ้ นอยูส่ถานะ

ทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

8. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และ

ส่วนรบัรองความถูกตอ้งครบถว้น 

9. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

 

 

http://www.sec.or.th/
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หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมโดยใชข้อ้มลู ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และส่วน

รบัรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี ผูส้นใจลงทุนควรรอ้งขอหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัจากบริษัทจดัการหรือผูข้าย

หน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั อาทิ วตัถุประสงคแ์ละ

นโยบายการลงทุน ความเส่ียง และค าเตือน เป็นตน้ ก่อนตดัสินใจลงทุน 
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ค าจ  ากดัความ / ค านิยาม :  

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และหรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน  

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน หมายถึง กรมธรรมท่ี์บริษทัประกนัชีวิตออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพื่อเป็นหลกัฐานว่าผู ้

เอาประกนัภยัและบริษัทประกนัภยัไดม้ีการท าสญัญาประกนัชีวติและสญัญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีขอ้ตกลงว่าผู ้

เอาประกนัจะช าระเงินค่าเบ้ียประกนัชีวิตใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวติส าหรบัการใหค้วามคุม้ครองต่อการมรณะหรือการจา่ยเงิน

เมื่อมีการทรงชีพ และผูเ้อาประกนัภยัจะช าระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกนัชีวิตใน

ฐานะตวัแทนสนับสนุน  

กองทุนต่างประเทศ หมายถึง กองทุนรวมท่ีจดัตั้งและจดัการในต่างประเทศซ่ึงกองทุนลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน  

การเพิ่มขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการด าเนินงาน หมายถึง การเพิม่ขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการด าเนินงานตามมาตรฐาน

บญัชีฉบบัท่ี 42 และ ก าไรสุทธิตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน  

จองซ้ือ หมายถึง จองซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  

ตลาดหลกัทรพัย ์หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั  

บริษัทยอ่ย หมายถึง บริษัทจ ากดัท่ีตลาดหลกัทรพัยจ์ดัตั้งขึ้ นและถือหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของบริษัทน้ัน  

บริษัทประกนัชีวิต หมายถึง บริษัทประกนัชีวิตตามกฎหมายว่าดว้ยประกนัชีวิต  

ผูดู้แลผลประโยชน์ หมายถึง ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน  

ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หมายถึง ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็นผูท่ี้

ไดร้บัใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทนายหน้าซื้ อขายหลกัทรพัย ์(Broker) การคา้

หลกัทรพัย ์(Dealer) และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั้งในส่วนของหลกัทรพัยท์ัว่ไป หรือหลกัทรพัยท่ี์จ ากดั

เฉพาะหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  

ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทุน  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตาม

ทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อส้ินวนัท่ีค านวณน้ัน โดยค านวณตามหลกัสากล เป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและตดัต าแหน่งท่ี 

5 ท้ิง  

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  

ราคาเสนอขายครั้งแรก หมายถึง ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีเสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกตามมลูคา่ท่ี

ตราไวข้องหน่วยลงทุนซ่ึงจะตอ้งบวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีค านวณจากมลูคา่หน่วยลงทุนท่ีใชค้ านวณราคาขาย

หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการขายน้ัน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท า
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การรบัซื้ อคืนน้ัน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

วนัท าการ หมายถึง วนัท าการของบริษัทจดัการ  

วนัท าการขาย หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ และของกองทุนหลกั หรือตามท่ีบริษทัจดัการจะประกาศก าหนด

เพิ่มเติม  

วนัท าการของกองทุนหลกั หมายถึง วนัท าการของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศมีลกัษณะในท านอง

เดียวกนักบัธุรกจิจดัการกองทุน วนัท าการของประเทศท่ีกองทุนหลกัจดทะเบียน และประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน  

วนัท าการรบัซื้ อคืน หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ และของกองทุนหลกั หรือตามท่ีบริษัทจดัการจะประกาศ

ก าหนดเพิ่มเติม  

มติพิเศษ หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อ

หน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่ง

หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติเสียงขา้งมาก หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่ง

หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัย ์หมายถึง ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยซ่ึ์งจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน  

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทุน  

สัง่ขายคืน หมายถึง สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการรบัซื้ อคืน  

สัง่ซ้ือ หมายถึง สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในวนัท าการขายภายหลงัจากระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  

สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการรบัซื้ อคืน  

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หมายถึง เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์อินเทอรเ์น็ต หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดอยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งท่ีบริษทัจดัการสามารถใชส้ าหรบัรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้  

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  

หน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม ์หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีขายควบคู่ไปกบัการขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตใน

รูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทุน  

หนังสือช้ีชวน หมายถึง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  

ค าอธิบายศพัทเ์ร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค ายอ่และความหมายของค ายอ่ รวมถึงค าศพัทท่ี์ปรากฏ

ในหวัขอ้ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย ์ 

ค าศพัท ์ ค าอธิบายศพัท ์

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวชิาชีพบญัชี

ก าหนดใหจ้ดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่า

ดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย 

“กองทุนรวม 

พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีตั้งขึ้ นเพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัร 

สกุลเงินทอ้งถ่ินในภูมิภาคตามโครงการจดัตั้งกองทุนพนัธบตัรเอเชีย

ระยะท่ีสอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของท่ีประชุม 
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กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and 

Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual 

Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้น

ครบก าหนดอายุของทรพัยสิ์น หรือครบอายุของรอบ 

การลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 

ต่างประเทศ” 

กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงการ

ลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งน้ี  

ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ท่ีจดัตั้งขึ้ น 

ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื้ นฐานของ

ประเทศต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายว่าดว้ย 

ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย 

ต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ 

ท านองเดียวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐานตาม 1. ทั้งน้ี  

ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานดงักล่าวจะจดัตั้งในรปูบริษัท  

ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งอยูใ่นรูปแบบ 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตาม 

กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 

derivatives ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 
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1. ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร 

(speculate) 

2. มีผลใหค้วามเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของ 

ทรพัยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง 

4. สามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 

ตราสารเทียบเท่า 

เงินฝาก” 

ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั

เงินฝาก  

2. สลากออมทรพัยท่ี์ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 

ออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะท่ี

เทียบเคียงไดก้บัเงินฝาก โดยคู่สญัญาท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถ

เรียกคืนเงินตน้จากคู่สญัญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงไดก้บั 

ผูร้บัฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสินคา้ 

โภคภณัฑ”์ 

ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีท่ีจดัท าขึ้ นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงินคลงั  

2. พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.  

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกูก หรือหุน้กู ้ท่ีกระทรวงการคลงัหรือ 

กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ีภาระผูกพนั 

“ตราสารภาครฐั 

ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทย 

ท่ีรฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือหน่วยงาน

ของรฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผู ้

ค ้าประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบนัการเงินไม่ว่า 

ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ท่ีมีการอา้งอิงจาก 

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลสถาบนัการเงินของ Basel Committee  

on Banking Supervision (Basel III) 
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“ตลาดซ้ือขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ” 

ศูนยก์ลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ท่ีจดัใหม้ีขึ้ นเพื่อการซ้ือขายหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ โดยมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. มีการรวบรวมค าเสนอซ้ือเสนอขายหลกัทรพัยจ์าก 

ผูเ้สนอซ้ือหลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2. มีการก าหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหม้ีระบบ ซึ่งก าหนดเกี่ยวกบั 

วิธีการในการซ้ือขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดย 

ผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการจดัการซ้ือขาย 

เป็นประการอื่น และผูเ้สนอซ้ือเสนอขายยนิยอมท่ีจะผูกพนั 

ตามหลกัเกณฑห์รือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภท 

การจดัการกองทุนรวม หรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนุญาตใหท้ า

การซ้ือขายไดใ้น SET 

“บริษัทยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท า 

งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัท า 

และเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไมม่ีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณา 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท า 

งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัท า 

และเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไมม่ีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณา 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิ 

ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

ซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ 

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนด 

ประเภทหลกัทรพัยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 

“ผูม้ีภาระผูกพนั” ผูท่ี้มีภาระผูกพนัในการช าระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะ 

ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ า้ประกนั แลว้แต่

กรณี 

“ศูนยซ้ื์อขาย 

derivatives” 

ศูนยซ้ื์อขายดงัน้ี 

1. ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ท่ีไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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2. ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ซ่ึงจดัตั้งขึ้ นและใหบ้ริการไดต้าม 

กฎหมายต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 

ท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื้ นฐาน 

ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ย 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายว่าดว้ย 

ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย  

ต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ 

ท านองเดียวกบักองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่า 

จะจดัตั้งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรูปอื่นใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งอยูใ่นรปู

แบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตาม 

กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสั้น” หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระหน้ีไมเ่กิน 270 วนันับแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

“B/E” ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัช้ีวดัของกองทุน ซ่ึงเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันี 

ท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบาย 

การลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 

2. ผูท้ าหน้าท่ีบริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมส่ีวนไดเ้สียในกจิการ 

ท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีคู่สญัญา 
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“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านักงาน เวน้แต่ท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดิต 

ของทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัการประกนัความเส่ียงจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึง 

ไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงมี

ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง 

เมื่อเกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ี (credit event) ของทรพัยสิ์นท่ี

ไดร้บัการประกนัความเส่ียง จะไดร้บัผลตอบแทน 

หรือค่าธรรมเนียมส าหรบัการมภีาระผูกพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหน้ีตามท่ีระบุใน

ขอ้ตกลงของตราสารหรือสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัท าโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมิน

ความสามารถในการช าระหน้ีตามตราสารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา  

กบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on  

organized exchange” 

derivatives ท่ีซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขาย derivatives 

“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใช ้

ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารน้ัน 

“DW” ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตาม 

กฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทรสัตห์รือ 

กองดงักล่าวจะจดัตั้งในรปูบริษทั ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong  

Subregion) ซ่ึงไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยม

เวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอตัราส่วนการ

ลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการ 

มาค านวณรวมกนั 
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“guarantor rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูม้ีภาระผูกพนัในฐานะผูร้บัรอง  

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ้าประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่าง

ประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครั้งแรก (Initial 

Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบ

ภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือ 

โดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรือสญัญาท่ีใหผ้ลตอบแทนโดย

อา้งอิงอยูก่บัทรพัยสิ์น ซ่ึงเป็นผลใหก้องทุนมีความเส่ียง 

ในทรพัยสิ์นน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซ่ึง

อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อ 

ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation” ประเภทและลกัษณะของทรพัยสิ์นท่ีขอ้ตกลงตาม credit derivatives 

อา้งอิงถึง (obligation category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาท่ีมีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า” ใน

มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขาย derivatives  

“P/N” ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ซ่ึงไดจ้ากการค านวณ 

ค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 
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ค าศพัท ์ ค าอธิบายศพัท ์

“regulated market” 

  

  

ศูนยก์ลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กิดการเจรจา

ต่อรองซ้ือขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทั้งใหข้อ้มลูต่าง ๆ ท่ีเกีย่วกบั

ตราสารน้ัน โดยศูนยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของทางการ

หรือหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีมี

ลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรพัย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมสีญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

(Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

“single entity limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศท่ีผูอ้อกตราสาร 

มีถ่ินท่ีอยู ่ซ่ึงเป็นการประเมินความเส่ียงในการผิดนัดช าระหน้ี 

ของรฐับาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภท 

การใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) 

ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable 

Subscription Right) 

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

  

 

1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน  

 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  K China Equity Fund  

 

1.3. ช่ือยอ่ :  K-CHINA  
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1.4. ประเภทโครงการ :   

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง  

 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ :   

 

1.7. อายุโครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  

 

1.8. อายุโครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

 

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนในกรณีท่ีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ณ วนัท าการถดัจากวนัท าการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาซ้ือขายครั้งแรกมีมลูค่าต า่กว่า 50 ลา้นบาท  

 

1.10. ลกัษณะโครงการ :   

 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

 

2. จ  านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที่ตราไว ้จ  านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย 

:  

 

2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 30,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  

บริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.ก าหนด โดยถือวา่ไดร้บัมติจาก

ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

 

2.3. มลูค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 3,000,000,000.00 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10 บาท  

 

2.6. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก : 500.00 2.6 หน่วย มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.7. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : 500.00 2.7 หน่วย มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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2.8. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : 500.00 2.8 หน่วย (มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน)  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคืน : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : 500.00 2.10 หน่วย (มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่)  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายคืนหรือมลูค่าคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ใหก้บัผู ้

สัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วย

ลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขาย หรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดย

บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ

พิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากการลงทุนในตราสารแห่งทุน หรือ

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นใดในต่างประเทศ โดยกองทุนจะมุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนต่างประเทศ ซ่ึงมีวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนท่ีตอบสนองวตัถุประสงคด์งักล่าวของผูล้งทุน  

 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :   

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

 

- กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund ) 

     ช่ือกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) – USD 

     กองทุนหลกัจดทะเบียนซ้ือขายในประเทศ : ลกัเซมเบิรก์ (LUXEMBOURG) 

     เป็นกองทุน UCITS  

 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : FIF (ลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ)  

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน 0  ลา้นเหรียญ  
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3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) :   

ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมไดต้าม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด ทั้งน้ี จะท า

เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม  

 

3.6. การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :   

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า :  

 

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :   

 

3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) :  อื่น ๆ  

- เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตาม

กองทุนหลกั  

 

 

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

1.ดชันี MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index สดัส่วน (%):75.00 

หมายเหตุ:ปรบัดว้ยตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียน เพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณ

ผลตอบแทน 

2.ดชันี MSCI China 10/40 Net Total Return USD Index สดัส่วน (%):25.00 

หมายเหตุ:ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียนเพื่อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีค านวณผลตอบแทน 

 

หมายเหตุ: 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยู่

ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีก าหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจน

ถึงวนัท่ีมีการเปล่ียนตวัช้ีวดั ค าอธิบายเกี่ยวกบัตวัช้ีวดั และเหตุผลในการเปล่ียนตวัช้ีวดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศใน

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้ก าหนดของสมาคมบริษัทจดัการ

ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการด าเนินงานของ

กองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวัดชันีของตวัช้ีวดัไม่ไดจ้ดัท าหรือ

เปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจดัการจะแจง้เปล่ียนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่าน

การประกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสินใจลงทุนได ้ 

 

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 
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กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds – 

China Fund, Class JPM China I (acc) - USD (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในสาธารณรฐัประชาชนจีน  

 

กองทุนหลกัดงักล่าวเป็นกองทุนในกลุ่ม JPMorgan Funds ท่ีจดทะเบียนในประเทศลกัเซมเบิรก์ (Luxembourg) และจดัตั้ง

และจดัการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à  r.l. ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ 

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งของประเทศลกัเซมเบิรก์ 

(Luxembourg) ซ่ึงเป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็น

กองทุนรวมประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(hedge fund)  

 

กองทุน JPMorgan Funds – China Fund (กองทุนหลกั) แบ่งหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายออกเป็น Share Class ซ่ึงจะแตกต่าง

กนัท่ีรายละเอียดต่างๆ เช่น มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือและมลูคา่คงเหลือขัน้ต า่ โครงสรา้งอตัราค่าธรรมเนียม สกุลเงิน 

นโยบายการจดัสรรก าไรและผลตอบแทน คุณสมบติัของผูล้งทุน หรือลกัษณะอื่นๆ ทั้งน้ี กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน จะ

ลงทุนใน Share Class I ซ่ึงเป็น Share Class ส าหรบัผูล้งทุนสถาบนั โดยบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพจิารณา

เปล่ียนแปลง Share Class ท่ีลงทุน โดยค านึงถึงและรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญัและไม่ถือวา่เป็นการ

ด าเนินงานท่ีผิดไปจากรายละเอียดโครงการ โดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

กองทุนจะลงทุนในกองทุนต่างประเทศในอตัราส่วนโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุน นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุน ตราสารแห่งหน้ีหรือเงินฝาก หรือลงทุนในหรือมีไว ้

ซ่ึงหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นในต่างประเทศท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

กองทุนอาจมีการลงทุนในประเทศ ส าหรบัการด าเนินการของกองทุน รอจงัหวะการลงทุนในต่างประเทศ รกัษาสภาพคล่อง

ของกองทุน หรือส าหรบัการอื่นใดอนัมีลกัษณะท านองเดียวกนัน้ี โดยจะลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายในประเทศ ไดแ้ก่ 

เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย 

ก.ล.ต. ทั้งน้ี กองทุนอาจจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives)โดยในสภาวการณป์กติ กองทุนจะลงทุนในสญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 ของมลูค่าเงิน

ลงทุนในต่างประเทศ อยา่งไรกต็าม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Notes) รวมถึงหลกัทรพัยท่ี์ไม่มีการซ้ือขายในตลาด (unlisted) และตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถ

ลงทุนได ้(non – investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities)  

 

บริษัทจดัการจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปท่ีประเทศฮ่องกง โดยใชส้กุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) เป็น

สกุลเงินหลกั ซ่ึงประเทศฮ่องกงจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนดงักล่าวไปยงัประเทศลกัเซมเบิรก์ต่อไป ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิท่ีจะส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศฮ่องกง และ/หรือ

เปล่ียนแปลงสกุลเงินในภายหลงั โดยถือวา่ไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงบริษัทจดัการจะค านึงถึงประโยชน์ของ

กองทุนเป็นส าคญั โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนั โดย

ประกาศผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  
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ในภาวะปกติ กองทุนจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นของกองทุน อยา่งไรกดี็ ในช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 15 วนัท าการนับแต่วนัถดัจาก

วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น และประมาณ 15 วนัท าการกอ่นเลิกโครงการ กองทุนอาจจ าเป็นตอ้งชะลอการลงทุนใน

ต่างประเทศเป็นการชัว่คราว ดงัน้ัน อาจมบีางขณะท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด

ไวข้า้งตน้ได ้ 

กรณีท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเหน็ว่าการลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - 

USD (กองทุนหลกั) ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีท่ีผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศต า่กว่าผลตอบแทนของกองทุน

อื่นๆ ท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัอยา่งมีนัยส าคญัหรือติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุน

ต่างประเทศลดต า่ลงมากอยา่งมีนัยส าคญั จนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนหรือต่อค่าใชจ้า่ย หรือการลงทุนของกองทุน

ต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือช้ีชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระท าความผิดรา้ยแรงตามความเห็น

ของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินของกองทุน

ในฐานะผูล้งทุน หรือในกรณีท่ีมกีองทุนอื่นท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน 

และบริษัทพิจารณาเห็นวา่ การยา้ยไปลงทุนในกองทุนดงักล่าวเป็นผลดีต่อผลการด าเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็น

ผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง

ดงัต่อไปน้ี บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(1) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงลดลงเกินกว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั  

(2) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วนัท าการใดติดต่อกนั คิดเป็นจ านวนเกิน

กว่าสองในสามของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกั  

กองทุนหลกัดงักล่าว ใหห้มายถึงเฉพาะกองทุนท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

เง่ือนไข ในกรณีท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิลดลงในลกัษณะดงักล่าวบริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้เหตุท่ีกองทุนหลกัมีมลูค่าทรพัยสิ์นลดลง พรอ้มแนวทางการด าเนินการโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีปรากฏ

เหตุ  

(2) ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการตาม (1) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 60 วนันับแต่วนัท่ีปรากฏเหตุ  

(3) รายงานผลการด าเนินการใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีด าเนินการแลว้

เสร็จ  

(4) เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินการของกองทุนรวมตาม (1) ต่อผูท่ี้สนใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท่ี้สนใจจะลงทุนรบัรูแ้ละ

เขา้ใจเกี่ยวกบัสถานะของกองทุนรวม  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะด าเนินการใหบุ้คลากรท่ีเกี่ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการด าเนินการดังกล่าวดว้ย  

อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาในการด าเนินการตามขอ้ (2) บริษัทจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

บริษัทจดัการสวงนสิทธิท่ีจะพจิารณาลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดท่ีมีนโยบายการลงทุนใกลเ้คียงกนัหรือเลิก

กองทุน ทั้งน้ี ในระหว่างการด าเนินการเปล่ียน/โอนยา้ย/เลิกกองทุน ขา้งตน้ กองทุนจะยกเวน้โดยไม่น าเร่ืองการลงทุนใน

หรือมีไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศดงักล่าวเพียงกองทุนเดียว และการน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ีย

รอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน มาบงัคบัใชใ้นช่วงด าเนินการคดัเลือกและ/

หรือเตรียมการลงทุนและ/หรือเลิกกองทุนดงักล่าวโดยถือวา่ไดร้บัมติเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการ

จะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศทางเว็บไซตแ์ละปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ รวมถึงจะ
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รายงานการไม่สามารถลงทุนใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดไวต้ามขา้งตน้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

รบัทราบโดยไม่ชกัชา้  

ลกัษณะส าคญัของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD 

ช่ือกองทุนหลกั JPMorgan Funds – China Fund 

Share Class Class JPM China I (acc) - USD 

วนัท่ีจดทะเบียน

กองทุน 

4 กรกฎาคม 2537 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารทุน 

สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

นโยบายการ

จา่ยเงินปันผล 

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 

บริษทัจดัการ 
JPMorgan Asset Management (Europe)  

S.à  r.l. 

ISIN LU0248042839 

Bloomberg Code JPMCIAU:LX 

ตวัช้ีวดั MSCI China 10/40 Index (Total Return Net) 

Website 

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-

management/adv/products/jpm-china-I-

acc-usd-LU0248042839  

วตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั  

กองทุนหลกัมีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในสาธารณรฐั

ประชาชนจีน  

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั  

 

กองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีตั้งถ่ินฐานหรือด าเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในสาธารณรฐัประชาชนจีน ไม่น้อย

กว่ารอ้ยละ 67 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน รวมถึงอาจลงทุนในหุน้จีน A-shares ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 40 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นของกองทุน โดยสามารถลงทุนโดยตรงผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect หรือผ่านการจดัสรร

วงเงินลงทุนภายใตโ้ครงการ Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII) และ Qualified Foreign 

Institutional Investor (QFII) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน และอาจลงทุนทางออ้มผ่านตราสาร

อนุพนัธป์ระเภท Participation Notes ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุน ทั้งน้ี กองทุนหลกัอาจลงทุนใน

บริษัทขนาดเล็ก และอาจมีการลงทุนกระจุกตวัในตราสารหรือหมวดอุตสาหกรรมในบางขณะ  

 

กองทุนหลกัคดัเลือกหุน้ท่ีจะลงทุนโดยใชก้ารวิเคราะหปั์จจยัพื้ นฐานท่ีเร่ิมจากการวิเคราะหข์อ้มลูรายบริษัท (Bottom-up) 

และเน้นลงทุนในตราสารท่ีมัน่ใจว่าดีในสดัส่วนท่ีสูง (High conviction approach) เพื่อหารูปแบบการลงทุนท่ีดีท่ีสุด อีกทั้ง

ยงัมุ่งลงทุนในบริษัทท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมีศกัยภาพในการเติบโตท่ีสูงและยัง่ยนื  

 

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839
https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/products/jpm-china-I-acc-usd-LU0248042839
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ทั้งน้ี กองทุนหลกัอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน 

โดยใชว้ธีิ Commitment Approach ในการค านวณฐานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Global Exposure)  

โดยอตัราส่วน Global Exposure ของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้จะไม่เกินมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน  

ค่าธรรมเนียมของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD  

• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน: ไม่มี  

• ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน: ไม่มี  

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ: ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

เก็บจริงรอ้ยละ 0.75 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

• ค่าใชจ้่ายทั้งหมด: เก็บจริงรอ้ยละ 0.92 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

(ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563)  

 

ความเส่ียงของกองทุนหลกั  

1) ความเส่ียงจากการลงทุนแบบกระจุกตวั  

กรณีท่ีกองทุนหลกัมีการลงทุนกระจุกในตราสาร หมวดอุตสาหกรรม หรือภูมิภาค กองทุนหลกัอาจมีความผนัผวนมากขึ้ น 

และมีความเส่ียงท่ีจะขาดทุนมากกว่ากองทุนอื่นท่ีมีการกระจายการลงทุน หากกองทุนหลกัมีการลงทุนกระจุกตวัในประเทศ 

ภูมิภาค หรือหมวดอุตสาหกรรม ผลการด าเนินงานของกองทุนหลกัจะไดร้บัผลกระทบอยา่งมากจากสภาวะทางการเมือง 

เศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้ม หรือสภาวะตลาดของประเทศ ภูมิภาค หรือหมวดอุตสาหกรรมน้ันๆ  

2) ความเส่ียงจากการป้องกนัความเส่ียง  

การป้องกนัความเส่ียงท่ีกองทุนหลกัเลือกใชอ้าจปิดความเส่ียงไม่ไดท้ั้งหมด หรือใชไ้ม่ไดใ้นบางกรณี หรือไม่ประสบ

ผลส าเร็จ ซึ่งกองทุนหลกัจะใชเ้พื่อลดความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน อายุตราสาร ราคา หรือเครดิต ซ่ึงการป้องกนัความ

เส่ียงดงักล่าวมีค่าใชจ้า่ยท่ีท าใหผ้ลการด าเนินงานของกองทุนลดลง  

3) ความเส่ียงจากการลงทุนในสาธารณรฐัประชาชนจีน  

การลงทุนในสาธารณรฐัประชาชนจีนมีความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ และความเส่ียงเฉพาะอื่นๆในตลาดจีน 

เช่น การลงทุนในหลกัทรพัยข์องสาธารณรฐัประชาชนจีนท่ีเป็นสกุลเงินหยวน ตอ้งลงทุนผ่านระบบโควตา้ของโครงการ 

RQFII และ QFII หรือลงทุนผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect ท่ีมีการจดัสรรวงเงินรายวนัและวงเงินรวม  

- ความเส่ียงจากการลงทุนผ่าน RQFII และ QFII  

โครงการ RQFII และ QFII อาจมกีารหยุดระงบัชัว่คราว ถูกลดจ านวน หรือถูกยกเลิก ท าใหก้องทุนหลกัไม่สามารถลงทุนใน

หลกัทรพัยท่ี์เหมาะสม หรือตอ้งขายหลกัทรพัยท่ี์ลงทุนอยู ่ซ่ึงอาจส่งผลกระทบทางลบต่อผลการด าเนินงานของกองทุน อีก

ทั้งโครงการ RQFII และ QFII ยงัก าหนดขอ้บงัคบัการลงทุนท่ีเคร่งครดั เช่น เกณฑก์ารลงทุน อายุการถือครอง และการ

ส่งกลบัเงินลงทุนหรือก าไร ซ่ึงกองทุนหลกัตอ้งปฏบิติัตาม โดยกองทุนหลกัอาจไม่ไดร้บัการปกป้องสิทธิในการถือครอง

หลกัทรพัย ์หากโครงการ QFII ประสบปัญหาทางดา้นกฎหมาย การเงิน หรือการเมือง  

นอกจากน้ี บริษัทจดัการกองทุนหลกัจะใชดุ้ลยพินิจในการจดัสรรวงเงินลงทุนท่ีไดร้บัใหแ้ก่กองทุนภายใตก้ารจดัการ ท าให้

กองทุนหลกัอาจไม่ไดร้บัการจดัสรรวงเงินท่ีเพียงพอส าหรบัการลงทุน  

กองทุนหลกัอาจประสบภาวะขาดทุน หากบริษัทคู่สญัญาหรือผูด้ าเนินงานหลกั ซ่ึงรวมถึงผูเ้ก็บรกัษาทรพัยสิ์นและตวัแทน

ซ้ือขายหลกัทรพัยล์ม้ละลาย หรือผิดนัดช าระหน้ี และ/หรือขาดคุณสมบติัในการปฏบิติัหน้าท่ีตามขอ้ผูกพนั เช่น การช าระ

ค่าซื้ อขายหลกัทรพัย ์หรือการส่งเงินหรือหลกัทรพัย ์ 

- ความเส่ียงจากการลงทุนผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect  

การลงทุนในหุน้จีน A-shares ผ่านโครงการ China-Hong Kong Stock Connect อาจมีการเปล่ียนแปลงของขอ้บงัคบั การ
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จ ากดัวงเงินลงทุน และขอ้จ ากดัในการด าเนินงานต่างๆซึ่งอาจท าใหม้ีความเส่ียงของคู่สญัญาเพิม่ขึ้ น  

4) ความเส่ียงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่  

การลงทุนในตลาดเกิดใหม่มีความเส่ียงสูงกวา่การลงทุนในตลาดท่ีพฒันาแลว้ รวมทั้งอาจมีความผนัผวนสูงและสภาพคล่อง

ต า่  

- การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศตลาดเกิดใหม่อาจไม่มีเสถียรภาพ ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย 

การเงิน และขอ้บงัคบัต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของผูล้งทุน  

 

- กฎหมายในบางประเทศอาจมีความไม่แน่นอน หรืออาจมีผลบงัคบัใชย้อ้นหลงั และขาดความเป็นอิสระของตุลาการและ

ความเป็นกลางทางการเมือง ท าใหห้น่วยงานรฐัและองคก์รตุลาการไมส่ามารถปฏบิติัตามขอ้บงัคบัทางกฎหมายได้  

 

- กฎหมายท่ีบงัคบัใชอ้าจยงัไม่พฒันาเพียงพอท่ีจะปกป้องสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนและอาจไม่มีหลกัแห่งความซ่ือสตัย์

สุจริตและระมดัระวงัในการจดัการ  

 

- อตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อท่ีสูงท าใหธุ้รกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่จดัหาเงินทุนหมุนเวียนไดย้ากขึ้ น และยงัไม่มี

ประสบการณใ์นการบริหารจดัการบริษัทในตลาดเสรี  

 

- การจดัเก็บทรพัยสิ์นและการช าระเงินอาจยงัไม่ไดร้บัการพฒันามากนัก ท าใหเ้ป็นการยากท่ีจะพสิูจน์ผูร้บัประโยชน์หรือ

ปกป้องกรรมสิทธ์ิ ดงัน้ันการลงทุนอาจมีความเส่ียงจากการจดทะเบียนหลกัทรพัยแ์ละช าระเงินท่ีล่าชา้หรือไม่ส าเร็จ รวมถึง

วิธีการช าระเงินไม่มีความปลอดภยั  

 

- ตลาดในบางประเทศอาจขาดสภาพคล่อง ประสิทธิภาพ และการควบคุมกฎหมายและการก ากบัดูแล อีกทั้งการขาด

ขอ้มลูราคาท่ีน่าเช่ือถือท าใหเ้ป็นการยากท่ีจะประเมินมลูค่าตามราคาตลาดของหลกัทรพัยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

- ค่าเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่มีความผนัผวนสูงและตอ้งเป็นไปตามกฎหมายควบคุมการแลกเปล่ียน จึงอาจท าใหไ้ม่

สามารถป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนได ้ 

 

- เศรษฐกิจของหลายประเทศในตลาดเกิดใหม่ขึ้ นกบัสินคา้โภคภณัฑห์รือทรพัยากรธรรมชาติ จึงไดร้บัผลกระทบจากอุป

สงคข์องตลาดและราคาตลาดโลก  

 

- กฎหมายภาษีในบางประเทศอาจมีความไม่ชดัเจน อาจมีการเก็บภาษีกะทนัหนัและอาจมีผลบงัคบัยอ้นหลงั ท าให้

กองทุนหลกัมีค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้ น  

 

- มาตรฐานบญัชี การตรวจสอบบญัชี และรายงานทางการเงินอาจมีความไม่สอดคลอ้งกนัหรือไม่เพียงพอ  

5) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารทุน  

มลูค่าหุน้อาจลดลงหรือเพิ่มขึ้ นอยา่งรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณไ์ดจ้ากผลการด าเนินงานของบริษัทและสภาวะตลาด 

หากบริษัทลม้ละลายหรือมีการปรบัโครงสรา้งทางการเงิน มลูคา่หุน้ของบริษัทอาจลดลงและขาดทุนได ้การมีสถานะการ

ลงทุนในหุน้โดยลงทุนในตราสารอนุพนัธท่ี์เช่ือมโยงกบัตราสารทุน เช่น วอรแ์รนท ์หุน้กูแ้ปลงสภาพ และหุน้กูท่ี้มีอนุพนัธ์

แฝง อาจมีความผนัผวนมากและความเส่ียงของคู่สญัญาดว้ย  
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6) ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารอนุพนัธป์ระเภท Participation Notes  

ตราสารอนุพนัธป์ระเภท Participation Notes ไม่ไดม้ีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของมลูค่าของหลกัทรพัยอ์า้งอิง

เท่าน้ัน แต่ยงัมีความเส่ียงท่ีคู่สญัญาอาจผิดนัดช าระหน้ี ซ่ึงท าใหข้าดทุนได ้ 

7) ความเส่ียงจากการลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก  

หุน้ของบริษัทขนาดเล็กอาจขาดสภาพคล่องและมีความผนัผวนสูง ท าใหม้ีความเส่ียงดา้นการเงินมากกวา่หุน้ของบริษัท

ขนาดใหญ่  

 

การสรุปสาระส าคญัในส่วนของกองทุน JPMorgan Funds – China Fund (กองทุนหลกั) ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ี

ส าคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบัภาษาองักฤษให้

ถือตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี หากกองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใด ๆ บริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั  

 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ  

 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอืน่อยา่งใดอยา่งหน่ึง

หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปน้ี เวน้

แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมปีระกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติม

ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น  

สว่นที ่1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่  

1.1 ตราสารหน้ี  

1.1.1 พนัธบตัร  

1.1.2 ตัว๋เงินคลงั  

1.1.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III)  

1.1.4 ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)  

1.1.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Noteหรือ P/N)  

1.1.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ 

1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 

1.1.8 ตราสารหน้ีอื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหน้ีตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.7 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดเพิ่มเติม  

2. คุณสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน  

ทรพัยสิ์นท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทุนไดต้ามขอ้ 1 ตอ้งมีคุณสมบติัของตราสารตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี  

2.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีท าใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามลูคา่เงินลงทุนในตราสาร  

2.2 สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้ีการรบั
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โอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบริษัทจดัการ สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่ง

สม า่เสมอ และมีขอ้มลูราคาท่ีสะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัท าตาม

หลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 

2.4 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีการคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้งมี

การรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

2.4.2 ธนาคารออมสิน  

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  

ทั้งน้ี การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ัง่จา่ยหรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจ านวนรวมถึงดอกเบ้ีย 

(ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 

สว่นที ่2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

1. มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงินทัว่ไปในส่วนท่ี 1 

ขอ้ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี  

(ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าท่ีลงทุนในทองค าแท่ง)  

2.1 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้ 

2.2 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit 

ของกองทุนน้ัน  

2.3 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit 

ส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนน้ัน  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนน้ัน  

3. ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดงักล่าวตอ้งไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร ์

  

สว่นที ่3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงัน้ี  

1. ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.) บริษทัเงินทุน (บง.) หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์(บค.) ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนั

การเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  
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6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

10. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 1. - 9.  

 

สว่นที ่4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิติบุคคลดงัน้ีท่ีสามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.)  

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)  

1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์(บค.)  

1.4 บริษัทหลกัทรพัย ์(บล.)  

1.5 บริษัทประกนัภยั  

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

1.7 กองทุนฟ้ืนฟู  

1.8 นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น  

1.9 ส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ  

2. ตราสารท่ีใชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงัน้ี  

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศตอ้งมี credit rating อยู่

ในอนัดบั investment grade  

2.2 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น เป็นผูม้ีภาระผูกพนั ซ่ึง

มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ท่ีถึง

ก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น  

2.4 B/E P/N ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ท่ีไดม้าจาก

การจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.5 ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึ้ นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมขีอ้มูลราคาท่ีน่าเช่ือถือและ

อา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะสั้น

ดงักล่าวตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  

2.6 ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึ้ นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมีขอ้มลูราคาท่ีน่าเช่ือถือ

และอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะสั้น

ดงักล่าวตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 
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2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  

2.7 ทรพัยสิ์นอื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

3. ระยะเวลาการรบัช าระหน้ีของ reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีบริษัทจดัการตอ้งปฏบิติัส าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC  

4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี  

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดงักล่าว  

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการในการกูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา ตอ้งมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตามวธีิการดงัน้ี 

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือมากกวา่ (ราคาซื้ อ x (1 + discount rate))  

ทั้งน้ี ราคาซื้ อ เท่ากบั ราคาท่ีกองทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้ อหลกัทรพัยห์รือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การด ารงมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือมากกวา่ (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate))  

4.4.2 ในกรณีท่ีมลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจดัการ ตอ้งเรียกให้

คู่สญัญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่า

รวมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือและทรพัยสิ์นท่ีโอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธีิการดงักล่าว ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี

มลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือลดลงกว่าสมการในขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3  

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลพัธต์ามสมการในขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ สิ้ นวนั มีมลูคา่น้อย

กว่ามลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้ อ แลว้แต่

จ านวนใดจะต า่กวา่ และมีการก าหนดเร่ืองดงักล่าวไวใ้นสญัญาซ่ึงไดก้ าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สญัญา 

(counterparty risk) แลว้ บริษัทจดัการ จะไม่ด าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้ 

4.5 การค านวณมลูค่า reverse repo ตามขอ้ 4.4 ใหค้ านวณดงัน้ี  

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้ อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงไดร้บัจาก reverse repo จนถึงวนัท่ีมีการค านวณ  

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมท่ีกองทุนมีอยูก่บัคู่สญัญาราย

เดียวกนัและมีขอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือหรือ

ทรพัยสิ์นท่ีโอนตามขอ้ 4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมท่ีเกิดจาก reverse repo รายการอื่นได ้ 

4.6 discount rate ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึ้ นโดยค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์

หรือตราสารท่ีซ้ือแลว้  

 

สว่นที ่5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี  

1. คู่สญัญา ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มื

หลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีท่ีคู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื 

ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีท่ีสามารถประกอบธุรกจิหรือด าเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  

1.2 ธปท.  

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู  



รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน  24 

 

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย  

1.5 ธพ.  

1.6 บง.  

1.7 บล.  

1.8 บริษัทประกนัชีวิต  

1.9 กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีมลูคา่ทรพัยสิ์นของผูล้งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้ นไป  

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

1.11 นิติบุคคลอื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

2. หลกัทรพัยท่ี์ใหย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท่ี์อยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท่ี์ 

ธปท. ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการ ตอ้งด าเนินการดงัน้ี  

3.1 ด าเนินการใหม้ีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนั

ดงัน้ี  

3.1.1 เงินสด  

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย  

3.1.3 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ นเป็นผูม้ีภาระผูกพนั  

3.1.4 B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ท่ีถึง

ก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น  

3.1.5 B/E P/N ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ท่ีไดม้า

จากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีท่ีมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.7 หนังสือค ้าประกนัท่ี ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้กก่องทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET50 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน 

กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้ 

3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)  

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอืน่ซ่ึงจะมีผลให ้

บริษัทจดัการ สามารถบงัคบัช าระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั  

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนั

น้ันได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์น้ันเอง  

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ ส้ินวนั มากกวา่หรือเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท่ี์ใหย้มื  

3.5 ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทีในทรพัยสิ์นดงัน้ี  

3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น  

3.5.2 บตัรเงินฝากหรือ P/N ดงัน้ี  

3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือ P/N ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ นเป็นผูม้ีภาระผูกพนั  

3.5.2.2 P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ท่ีถึงก าหนดใช้

เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น  
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3.5.2.3 P/N ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัน้ี  

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ท่ีไดม้า

จากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย  

3.5.4 reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์

และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

 

สว่นที ่6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงัน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาได ้คือ อตัราแลกเปล่ียนเงิน  

 

ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนัหรือราคาของ 

derivatives เท่าน้ัน ทั้งน้ี ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้ง

เป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

2. เง่ือนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ  

2.1 ไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธพ. ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

ตวัแทนซ้ือขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการช าระหน้ีดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินคา้น้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุน

สามารถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินคา้น้ันก็ตาม  

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการช าระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule)  

บลจ. ตอ้งจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจตอ้งช าระหน้ี

ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไปตามท่ีส านักงานก าหนด  

4. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง  

ในกรณีท่ี บลจ. ลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives 

ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามท่ีส านักงานก าหนด  

5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บลจ. ตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี  

5.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวนัท่ี 15 และวนัสุดทา้ยของ

แต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมภายในวนัท าการ

ถดัไป  

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยส าคญั ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและ

แจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทนัที  

5.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้ 
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3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอืน่อยา่งใดอยา่งหน่ึง

หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปน้ี เวน้

แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมปีระกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติม

ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น  

ทั้งน้ี ตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญาในประเทศท่ีมี

หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือ

ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตั้งและเสนอขายใน GMS  

สว่นที ่1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินตา่งประเทศทัว่ไป  

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่  

1.1 ตราสารหน้ีต่างประเทศ  

1.1.1 พนัธบตัร  

1.1.2 ตัว๋เงินคลงั  

1.1.3 ตราสารหน้ีอื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหน้ีตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.2 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดเพิ่มเติม  

 

2. คุณสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน  

ทรพัยสิ์นท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทุนไดต้ามขอ้ 1. ตอ้งมีคุณสมบติัของตราสารตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี  

2.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีท าใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามลูคา่เงินลงทุนในตราสาร  

2.2 สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้ าเนินการใหม้ี

การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสาร

ได)้  

2.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบริษัทจดัการ สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพจิารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่ง

สม า่เสมอ และมีขอ้มลูราคาท่ีสะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัท าตาม

หลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล  

 

สว่นที ่2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS  

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายตา่งประเทศ 

1. มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป

ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 2.1 - 2.3  

2.  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

2.1  การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศท่ีก ากบัดูแล 

ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยซ่ึ์งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ี

มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 

2.3  ในกรณีท่ี MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใต้

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศน้ัน 
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3. ประเทศท่ีก ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพียงพอทั้งน้ี ตามรายช่ือ

ประเทศท่ีส านักงานก าหนด 

4.  ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมีการจ ากดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมี

เหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่าน้ัน และมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของ

กองทุน CIS ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองค าท่ีลงทุนในทองค าแท่ง) 

4.1  มีการลงทุนในทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ี MF สามารถลงทุนไดใ้นสดัส่วน มากกว่าหรือเท่ากบั 80% 

ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศน้ัน 

4.2  มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit 

ของ MF น้ัน  ทั้งน้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP 

4.3  มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit 

ส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของ MF น้ัน 

4.4  มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของ MF น้ัน 

5 ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CISต่างประเทศดงักล่าวตอ้งไม่ใช่

กองทุนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุน บลจ. ตอ้งจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู เหตุผลความ

จ าเป็นและค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสือช้ีชวนดว้ย  

สว่นที ่3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงัน้ี  

1. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

2. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากในส่วนท่ี 3 ของประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น 

หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ  

 

สว่นที ่4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงัน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาได ้คือ อตัราแลกเปล่ียนเงิน 

ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนัหรือราคาของ 

derivatives เท่าน้ัน ทั้งน้ี ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้ง

เป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

2. เง่ือนไขการลงทุน บลจ. จะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ  

2.1 ไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 

derivatives ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ 

IOSCO หรือท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

2.3 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการช าระหน้ีดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินคา้น้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุน

สามารถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินคา้น้ันก็ตาม  

3. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการช าระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule)  

บลจ. ตอ้งจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจตอ้งช าระหน้ี
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ตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไปตามท่ีส านักงานก าหนด  

4. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง  

ในกรณีท่ี บลจ. ลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน derivatives 

ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามท่ีส านักงานก าหนด  

5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บลจ. ตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี  

5.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทุกวนัท่ี 15 และวนัสุดทา้ยของ

แต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของ บลจ. ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมภายในวนัท าการ

ถดัไป  

5.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยส าคญั ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและ

แจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บลจ. ทราบทนัที  

5.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. รอ้งขอได ้ 

 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม :  

 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่นเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย  

 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต า่กว่า 2 

อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ในประเทศ 

หน่วย CIS ต่างประเทศ 

ไม่เกิน 10% 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาลเป็น

ประกนั  

ไม่เกิน 20% 

หรือ 

ไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผูม้ี

ภาระผูกพนัมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช ้

credit rating แบบ national scale 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

(ไม่รวมเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ด าเนินงานของกองทุน) 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ 

ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน  

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing  

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ี < 397 วนันับแต่

วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนั

ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี  

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ

ไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

5.2.3.9 บล.  

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี > 397 วนันับแต่วนัท่ี

ลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 10%หรือ 

2. น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน benchmark + 

5% 

  

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี  

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอ

ขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) 

6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ  

ในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ  

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน benchmark + 5%  

  

  



รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน  30 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี รายละเอียด

ตามแบบ filing  

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี  

< 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ได ้มีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 

6.1.3.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี  

6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  

6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั

บุคคลตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2  

6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ี > 397 วนั นับแต่

วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6.2 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั  

investment grade 

6.2.1 reverse repo 

6.2.2 OTC derivatives 

7 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน benchmark + 

10% 

* หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

  ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

  
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมาย

ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

เวน้แต่เป็น MF ท่ีมีอายโุครงการ < 1 ปี ให้
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  ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

หรือคู่สญัญา ดงัน้ี  

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น  

1.2 ธพ.  

1.3 บง.  

1.4 บค.  

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

(ไมร่วมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

เฉล่ียตามรอบอายุกองทุน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั MF ท่ีอายุกองทุน 

คงเหลือ < 6 เดือน ทั้งน้ี เฉพาะ MF ท่ีมี อายุ

โครงการ > 1 ปี 

 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 ตัว๋แลกเงิน หรือ ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได้

ด าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมาย

ก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ท่ีมีลกัษณะครบถว้น

ดงัน้ี 

2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

2.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade หรือไม่มี credit 

rating 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

  

 3 reverse repo ในประเทศ ไม่เกิน 25% 

 4 securities lending ในประเทศ ไม่เกิน 25% 

 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก ่ 

5.1 ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อก

ทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit)  

5.2 ตราสารหน้ี ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือท่ีตวัตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารท่ีต า่

กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(non-investment grade / unrated) 

รวมกนั 

ไม่เกิน 15% 

  

  6 
หน่วย CIS ในประเทศ 

หน่วย CIS ต่างประเทศ 

ไม่เกิน 20% 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

 7 
derivatives โดยมี hedging limit : 

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

         

** หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุน  

ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 ตราสารหน้ี ของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของผู้

ออกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสิน ทางการเงินท่ีออกใหม่

ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 

บลจ. อาจน ามลูค่าหน้ีสิน ทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หน้ีสินทาง

การเงินตาม งบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทางการเงินน้ัน

จะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสาร

ไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย

ตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นรายครั้ง เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตรา

สารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ  

 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสาร ท่ีออกใหม่

และมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนั

รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าว

เป็นรายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะ

เป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ  

 

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. บล.  

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคลตาม 1. 

– 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS 

ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ีโดยไดร้บั

ความเห็นชอบจากส านักงาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นท่ี บลจ. เดียวกนั เป็นผูร้บัผิดชอบใน

การด าเนินการ  

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

สว่นที่ 5 การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  

(1) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด แต่ต่อมาทรพัยสิ์นท่ีลงทุนมีคุณสมบติัท่ีเปล่ียนแปลงไป

จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบติัในการเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดอ้ีกต่อไป บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี  

(1.1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัท่ีทรพัยสิ์นขาดคุณสมบติั และ

จดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้

บริษัทจดัการ  

(1.2) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 

90 วนันับแต่วนัท่ีทรพัยสิ์นน้ันขาดคุณสมบติั เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ (6) ในส่วนท่ี 5 การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  

(1.3) เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติั หรือทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัมีคุณสมบติัเปล่ียนแปลง

ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนใน

ทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีไดจ้ าหน่ายทรพัยสิ์นน้ันออกไปหรือวนัท่ีทรพัยสิ์นมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบติั แลว้แต่กรณี 

และใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตาม (1.2) บริษัทจดัการตอ้งจดัท ารายงาน

ขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุท่ีไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

 

(2) ในกรณีท่ีทรพัยสิ์นในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมไิดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี  

(2.1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษัทจดัการ  

(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ี

ก าหนด  

(2.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่
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ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีขอ้ (6) ในส่วนท่ี 5 การด าเนินการเมื่อการลงทุนไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

ก าหนด  

(ก) 30 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น 

ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน  

(ข) 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (2.3) (ก)  

(2.4) เมื่อบริษัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัท ารายงาน

ขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีสามารถแกไ้ขให้

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดตาม (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจดัการตอ้ง

จดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุท่ีไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่ง

รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(2.5) ในกรณีท่ีกองทุนมีหุน้ของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการ

ท่ีลงทุน (concentration limit) ตามท่ีก าหนด นอกจากการปฏบิติัตามวรรคหน่ึง (2.1) (2.2) (2.3) และ (2.4) แลว้ 

บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการดงัน้ีดว้ย  

(ก) งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุน้จ านวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจ าเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อน

ผนัจากส านักงาน  

(ข) ลดสดัส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอ านาจควบคุม หรือยืน่ค าขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซ้ือ ในกรณีท่ีทรพัยสิ์นเป็นหุน้

ของบริษัทจดทะเบียน และการไดม้าซึ่งหุน้ของบริษัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทน้ันจนถึง

หรือขา้มจุดท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือ  

(3) ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท่ี์ไดร้บัอนุมติัใหจ้ดัตั้งก่อนวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทจดัการจะด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี หากปรากฏว่า มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการ

ติดต่อกนั  

(3.1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษัทจดัการ  

(3.2) หา้มมิใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมโครงการเพื่อขยายวงเงินส าหรบัการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรด์งักล่าวท่ี

ไดจ้ดทะเบียนไวก้บัส านักงานแลว้ จนกว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศจะ

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด  

(3.3) ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศท่ีมีผูร้บัผิดชอบการบริหาร

จดัการกองทุนดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธห์รือเช่ือมโยงกบับริษัทจดัการกองทุนรวมตามประกาศก าหนด และมี

การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายอื่นใดจากกองทุนรวมฟีดเดอรห์รือผูถื้อหน่วยลงทุนในลกัษณะท่ีซ ้าซอ้นกบักองทุน

รวมหรือกองทุนต่างประเทศ บริษัทจดัการจะแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบเก่ียวกบัความสมัพนัธห์รือ

เช่ือมโยงดงักล่าว รวมถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยน้ัน ภายใน 30 วนันับแต่วนั

ครบระยะเวลาดงักล่าว  

(3.4) ในกรณีท่ีอตัราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมฟีดเดอรเ์ป็นไปตามท่ีก าหนดแลว้ ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ 

จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีอตัราส่วนเป็นไปตามท่ีก าหนด และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แล
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ผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเป็นไปตามท่ีก าหนดน้ัน  

(4) ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอรท่ี์ไดร้บัอนุมติัใหจ้ดัตั้งหลงัวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทจดัการจะด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี หากปรากฏว่า มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา 5 วนัท าการ

ติดต่อกนั  

(4.1) ด าเนินการตามขอ้ 3(3.1)  

(4.2) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่

ตอ้งไม่เกินระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(4.3) หากบริษัทจดัการสามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลง

ทุยในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีอตัราส่วนเป็นไปตามท่ีก าหนดและจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 

3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาตาม (4.2)  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนไม่สามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้หา้มมิใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นท่ี

เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด และใหบ้ริษัทจดัการจัดท ารายงานขอ้มลูตาม

วรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุท่ีไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาตาม (4.2)  

  

(5) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ (2) หรือ (3) ในส่วนท่ี 5 การด าเนินการเมื่อการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยอนุโลม  

(5.1) กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนท่ีมีอยูเ่ดิมน้ัน  

(5.2) กรณีท่ีกองทุนไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบริจาค  

 

(6) ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ (1)(1.2) หรือขอ้ (2) (2.3)(ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นวา่การด าเนินการดงักล่าวจะไม่

เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของ

ผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักล่าวต่อส านักงาน ผูถื้อหน่วย

ลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ทั้งน้ี ในการ

จดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวธีิการเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษัท

จดัการแทนได ้ 

 

สว่นที่ 6 การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน  

(1) ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นับช่วงเวลาดงัน้ี รวมอยูด่ว้ย

ก็ได ้ทั้งน้ี จะค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั  

(1.1) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทุน  

(1.2) ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเน่ืองจากไดร้บัค าสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

จ านวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินกว่า 10 วนัท าการ  

(2) ในกรณีท่ีกองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
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(2.1) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทั้งเหตุผลท่ีท าใหม้ีการลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 

วนัท าการนับแต่วนัท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษัทจดัการ  

(2.2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปล่ียนแปลงประเภท

ของกองทุน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ (3) ในส่วนท่ี 6 การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ

จดัแบ่งประเภทของกองทุน  

(3) ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้ริษัท

จดัการด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัท่ีสดัส่วน

การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนให้

เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการตอ้งจดัใหม้วีิธีการในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยลง

ทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบ้งัคบั โดยวิธีการดงักล่าว

ตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลง

ประเภทของกองทุนรวมแลว้ บริษัทจดัการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย

จนกว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัท่ีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บริษัทจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพิ่มเติม  

  

 

 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหร่ือรบัซื้ อคืน 

 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้ง

แรกท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย
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ลงทุน ทั้งน้ี หากมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย บริษัทจดัการ

สามารถจะปิดการเสนอขาย โดยปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

5.2.1. วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการในระยะเวลาเสนอขาย

ครั้งแรก  

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าขอเปิด

บญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน  

5.2.2. เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

5.2.2.1. กรณีบุคคลธรรมดา  

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

5.2.2.2. กรณีนิติบุคคล  

(1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  

(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  

ซ่ึงลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต  

 

 

5.2.3. วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจ านงในการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน  

 

5.2.4. การรบัช าระและการเก็บรกัษาเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช าระเป็นเงินสด หรือ

เช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงินหรือวธีิอื่นใด โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกร

ไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ  

บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี 

จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่

จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อ

เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน"  

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด 

หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด โดยผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแส

รายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร
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กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย  

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือ 

ธนาคารซิต้ีแบงก ์

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีรบัช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือวา่

ปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวธีิอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้ง 

ลงวนัท่ีใหบ้ริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย  

 

 

 

5.2.5. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่

สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนรายใดประสงคจ์ะสัง่ซ้ือตั้งแต่ 30,000,000 บาท (สามสิบลา้นบาท

ถว้น) ขึ้ นไปต่อการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งรายงานใหบ้ริษัท

จดัการทราบในทนัทีก่อน  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วย

ลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือในกรณีท่ีบริษทัจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็น

ว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท

จดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน  

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน ยกเวน้กรณีผูถื้อ

หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุน บริษัทจดัการอาจด าเนินการใหม้ีการหกักลบกนัได ้ 

5.2.6. วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือปิดการเสนอขายแลว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกโดยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บั

จดัสรรจะค านวณเป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือเป็นเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค 

ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้ง

เป็นวนัท่ีอยูใ่นระหว่างระยะเวลาเสนอขาย  

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระบริษัทจดัการจะจดัสรร

หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่ามลูค่าโครงการท่ีจดทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้น้ี โดยใชห้ลกัการ "สัง่ซ้ือก่อนไดก้่อน" ตามวนัและเวลาท่ีไดร้บั

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรร

จ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata) ใหแ้กผู่ส้ัง่ซ้ือหน่วย
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ลงทุนพรอ้มกนัน้ัน  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการ

จดัสรรในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมี

ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้  

5.2.7. การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกแลว้หากปรากฏวา่บริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บั

การเสนอขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด

เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืน

เงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ 

โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนัถดัจากวนั

ส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลา

ดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษทัจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 7.50 

ต่อปี นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผนั หรือสัง่การเป็นอยา่งอื่น  

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอืน่นอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้ น (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย 

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

- บริษัทจดัการ 

- Internet 

- ผูส้นับสนุนการขายหร่ือรบัซื้ อคืน 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

6.2.1. วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารการเปิดบญัชีกองทุน และเอกสารท่ี

เกี่ยวขอ้งท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าขอเปิด

บญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน หรือปฏบิัติตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการเปิดบญัชี

กองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

6.2.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

(1) กรณีบุคคลธรรมดา  

(ก) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต  

(2) กรณีนิติบุคคล  
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(ก) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(ข) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  

(ค) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  

(ง) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต  

 

6.2.3. วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

6.2.3.1. บริษัทจดัการ  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัเอกสารการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการ โดย

กรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจ านงในการซ้ือหน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้

เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซ้ือจะไมส่ามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาต

จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

6.2.3.2. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัเอกสารการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบัผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจ านงในการซ้ือ

หน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและได้

ท ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซ้ือจะไมส่ามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

6.2.3.3. เอทีเอ็ม (ATM)  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็ม โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในค าขอใชบ้ริการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบุไวใ้นค าขอใชบ้ริการดงักล่าว  

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณต่์อเมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ ารายการสัง่ซ้ือและบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนแลว้ เพื่อบริษัทจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุบริษัทจดัการจะไม่สามารถรบัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว 

และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้ใหถื้อวา่ยงัไม่มีการท ารายการการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มน้ัน  

6.2.3.4. ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Tele-banking)  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในค า

ขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบุไวใ้นค าขอใชบ้ริการ

ดงักล่าว  

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัทจ์ะสมบูรณต่์อเมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ ารายการสัง่ซ้ือและ

บริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อบริษัทจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะ

ไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบบริการธนาคารทางโทรศพัทจ์นเป็นเหตุบริษัทจดัการจะไม่สามารถรบัเงินค่าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้ใหถื้อวา่ยงัไม่มีการท ารายการการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบ

บริการธนาคารทางโทรศพัทน้ั์น  
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6.2.3.5. ไปรษณีย ์ 

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านไปรษณียล์งทะเบียนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ี

บริษัทจดัการก าหนด  

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งมายงับริษัทจดัการผ่านไปรษณียล์งทะเบียนน้ันจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษทัจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนแลว้ เพื่อบริษัทจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะท ารายการขายหน่วยลงทุน

ตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัทางไปรษณียล์งทะเบียนในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

และไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเรียบรอ้ยแลว้  

6.2.3.6. อินเทอรเ์น็ต (Internet)  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านอินเทอรเ์น็ต โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในค าขอใชบ้ริการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบุไวใ้นค าขอใชบ้ริการดงักล่าว  

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ตจะสมบูรณต่์อเมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ ารายการสัง่ซ้ือและบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อบริษทัจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบอินเทอรเ์น็ตจนเป็นเหตุบริษัทจดัการจะไม่สามารถรบัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนไดใ้หถื้อวา่ยงัไม่มีการท ารายการการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านอินเทอรเ์น็ตน้ัน  

6.2.3.7. โทรสาร 

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนทางโทรสารและปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบุไวใ้นค าขอใชบ้ริการดงักล่าว  

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งมายงับริษัทจดัการทางโทรสารน้ันจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและ

เงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

6.2.3.8. การซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอ (Saving Plan)  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวธีิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารหรือโดยวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนดขึ้ นเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็นประจ าตามช่วงระยะเวลา (การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอ) ทั้งน้ี ตาม

เง่ือนไข วิธีการ และมลูคา่ซ้ือหน่วยลงทุนขัน้ต า่ท่ีบริษัทจดัการจะก าหนดขึ้ นต่อไป และบริษัทจดัการจะระบุเง่ือนไขดงักล่าว

ไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอ ผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนอาจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอยา่งสม า่เสมอโดยลงนามในค า

ขอใชบ้ริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขาย

หน่วยลงทุนแลว้ เพื่อบริษัทจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนไดแ้ละผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

6.2.3.9. ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ืน่ใด  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ืน่ใดได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในค าขอใช้

บริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบุไวใ้นค าขอใชบ้ริการดงักล่าว  

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทางส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ืน่ใดจะสมบูรณต่์อเมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้ ารายการสัง่ซ้ือและบริษัทจดัการ

ไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อบริษัทจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไมส่ามารถ

ยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตุบริษัทจดัการจะไม่สามารถรบัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน
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ดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนไดใ้หถื้อวา่ยงัไม่มีการท ารายการการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์

อื่นใดน้ัน  

6.2.4. การรบัช าระและการเก็บรกัษาเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน  

6.2.4.1. บริษัทจดัการ  

เมื่อผูส้นใจสัง่ซ้ือกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช าระเป็นเงินสด หรือช าระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอืน่เฉพาะส านักหกับญัชี

กรุงเทพมหานคร ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอืน่ใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบั โดยในกรณีท่ีช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ 

ตัว๋แลกเงิน หรือค าสัง่จ่ายเงิน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีกระแสรายวนัในนาม “บญัชีจองซ้ือกองทุน 

บลจ. กสิกรไทย” ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรี

อยุธยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์

6.2.4.2. ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

กรณีสัง่ซ้ือผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

โดยช าระเป็นเงินสด หรือช าระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอื่นเฉพาะส านักหกับญัชีกรุงเทพมหานคร 

ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิอืน่ใดท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ีช าระคา่ซ้ือหน่วย

ลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือค าสัง่จ่ายเงิน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม 

“กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน”  

กรณีสัง่ซ้ือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ี

ระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช าระเป็นเงินสด หรือช าระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอืน่เฉพาะส านัก

หกับญัชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิอื่นใด ท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดย

ในกรณีท่ีช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือค าสัง่จา่ยเงิน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีกระแส

รายวนัในนาม “บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย” ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยู

โอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์ 

เมื่อบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอื่นท่ีมิใช่ บมจ. ธนาคาร 

กสิกรไทย ไดท้ ารายการตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ จะน าเงินท่ีผูล้งทุนช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝาก

กระแสรายวนัในนาม “กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน”  

6.2.4.3. เอทีเอ็ม (ATM)  

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากในจ านวนท่ีผูถื้อ

หน่วยลงทุนระบุไวใ้นการท ารายการแต่ละครั้ง และโอนเงินจ านวนดงักล่าวมายงับญัชีท่ีบริษัทจดัการก าหนดขึ้ น  

6.2.4.4. ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Tele-banking)  

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินใน

บญัชีเงินฝากในจ านวนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นการท ารายการแต่ละครั้ง และโอนเงินจ านวนดงักล่าวมายงับญัชีท่ีบริษัท

จดัการก าหนดขึ้ น  

6.2.4.5. ไปรษณีย ์ 

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและส่งใหบ้ริษัทจดัการผ่านไปรษณียล์งทะเบียน ผูถื้อหน่วย

ลงทุนตอ้งช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช าระเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน 
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ค าสัง่จา่ยเงินหรือวธีิอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบั โดยในกรณีท่ีช าระคา่สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน หรือ

ค าสัง่จา่ยเงิน ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีท่ีบริษัทจดัการก าหนดขึ้ น  

6.2.4.6. อินเทอรเ์น็ต (Internet)  

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านอินเทอรเ์น็ต ธนาคารจะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากในจ านวน

เงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นการท ารายการแต่ละครั้ง และโอนเงินจ านวนดงักล่าวมายงับญัชีท่ีบริษัทจดัการก าหนดขึ้ น  

6.2.4.7. โทรสาร 

เมื่อผูส้นใจสัง่ซ้ือกรอกรายละเอียดในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและส่งบริษัทจดัการจะผ่านโทรสาร  

ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช าระเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั

ในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี 

จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงกแ์ละส่งหลกัฐานการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไปยงับริษทัจดัการพร้อมค าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน 

6.2.4.8. การซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอ (Saving Plan)  

ส าหรบัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใชบ้ริการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอยา่งสม า่เสมอดว้ยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ธนาคาร

จะด าเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากตามจ านวนท่ีผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอ 

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด และโอนเงินจ านวนดงักล่าวมายงับญัชีท่ีบริษัทจดัการก าหนดขึ้ น  

ส าหรบัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใชบ้ริการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอยา่งสม า่เสมอดว้ยวิธีการอืน่ใดท่ีบริษัทจดัการก าหนดขึ้ น

น้ัน ผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอ

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด หรือช าระเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน ค าสัง่จา่ยเงินหรือวธีิอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการยอมรบั โดยในกรณีท่ีช าระคา่สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน หรือค าสัง่จา่ยเงิน ตอ้งขดีคร่อมเฉพาะ

สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีท่ีบริษัทจดัการก าหนดขึ้ น  

6.2.4.9. ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ืน่ใด 

เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด ธนาคารหรือผูใ้หบ้ริการจะด าเนินการหกัเงินใน

บญัชีเงินฝากในจ านวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นการท ารายการแต่ละครั้ง และโอนเงินจ านวนดงักล่าวมายงับญัชีท่ี

บริษัทจดัการก าหนดขึ้ น 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีรบัช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุ

ในขอ้ 6.2.4 โดยไม่ถือว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะแสดงขอ้มลูท่ี

เป็นปัจจุบนัในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปสาระส าคญัท่ีจะท าขึ้ นในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี 

6.2.5. การจดัสรรหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน ณ 

ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนเต็มจ านวน  

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรรจะค านวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 

ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิอื่นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรบัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุน รวมถึงไดท้ ารายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้  

บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการจดัสรรแลว้ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในวนัท าการถดัจาก

วนัท าการท่ีค านวณราคาขายหน่วยลงทุน อยา่งไรก็ตามกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน 
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ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิอื่นใด สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเมื่อบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลก

เงิน ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน 

ค าสัง่จา่ยเงินหรือวธีิอื่นใดไดไ้ม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้ 

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระ บริษัทจดัการจะจดัสรร

หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนกบัส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเท่าท่ีสามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือตามสดัส่วนจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการ

จดัสรรในกรณีดงักล่าวจะท าใหม้ีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

6.2.6. การคืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่วา่ทั้งหมด

หรือบางส่วน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนันับจาก

วนัท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือวนัท่ียุติโครงการแลว้แต่กรณี  

6.2.7. เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัท

จดัการสงวนสิทธิในการใหท้ ารายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่น้อยกวา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการได ้โดยขึ้ นอยูก่บั

ดุลพินิจของบริษัทจดัการ 

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าซื้ อ

หน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูจ้องซ้ือจะไม่สามารถ

ยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดเ้วน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

เมื่อผูส้นใจสัง่ซ้ือรายใดประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุนต่อการซ้ือในแต่ละครั้ง ตั้งแต่ 30,000,000 บาท (สามสิบลา้นบาท

ถว้น) ขึ้ นไป หรือจ านวนอื่นใดท่ีจะระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวน ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งรายงานให้

บริษัทจดัการทราบในทนัทีก่อน ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงจ านวนท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ให้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนใด ๆ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ

พิจารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อ

ช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ  

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หากเป็นกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ท่ีบริษัทจดัการเป็น

ผูร้บัผิดชอบด าเนินการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี บริษัทจดัการอาจด าเนินการใหม้ีการหกักลบกนัได ้ 

ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนใดไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 

ปี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการท าการปิดบญัชีกองทุนไม่วา่ดว้ยเหตุใด 

ๆ 

บริษัทจดัการมวีตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่น

สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้ง
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หุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน

ของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

6.2.8. วนัและเวลาท าการขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็นกองทุน

เปิดกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษทัจดัการจะระบุวนัเร่ิมท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายหลงั

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั โดยบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนจะท าการขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนถึงเวลา 15.30 น. ของทุกวนัท าการซ้ือขาย ส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคาร

ทางโทรศพัทท่ี์บริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลา 15.30 น. และการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านอินเทอรเ์น็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกส์

อื่นใดท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลา 15.30 น. ของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะท ารายการขายหน่วยลงทุนตาม

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการซ้ือขายถดัไป  

ส าหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย ์บริษัทจดัการจะท ารายการขายหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายแรกถดัจากวนั

ท าการท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ซ้ือและไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือครบถว้นแลว้ 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนตอ้งส่งค าสัง่ขายคืนล่วงหน้าโดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเปล่ียนแปลงระยะเวลา

ในการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งค าสัง่ขายคืนล่วงหน้า 

บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ี

ส านักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนและท่ีเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

6.3. การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :  

 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 

7.1. ช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- ATM 

- Internet 

- Tele-Bank 

- บริษัทจดัการ 

 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

(1) บริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ความในค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน ระบุรายละเอียดและความจ านงใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ 

(ถา้มี) ไปยืน่ต่อบริษัทจดัการเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน  

ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่

ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(2) ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้ง
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กรอกขอ้ความในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจ านงใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ต่อผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วย

ลงทุน  

ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้ า

รายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบ

จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(3) เอทีเอ็ม (ATM)  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิการท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด  

 

 

(4) ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Tele-banking)  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข

และวธีิการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

(5) อินเทอรเ์น็ต (Internet)  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอรเ์น็ต โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัท

จดัการก าหนด  

(6) โทรสาร 

บริษัทจดัการอาจเปิดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสารได ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเปิดใหบ้ริการดงักล่าว ผูถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถแสดงความจ านงท่ีจะส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการผ่านโทรสาร โดยกรอกแบบฟอรม์ระบุ

ความจ านงดงักล่าวพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการก าหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแสดงความจ านงท่ีจะส่ง

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร ยอมรบัและผูกพนัการท ารายการรบัซื้ อคืนท่ีบริษัทจดัการด าเนินการตามค าสัง่ขาย

คืนท่ีไดร้บัทางโทรสารแลว้  

ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่

ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ 

(7) ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการ

ท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมใหบ้ริการ บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการ 

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(8) การขายคืนหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอ  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัท

จดัการก าหนด 

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมใหบ้ริการ บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการ 

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

 

 

7.3. วิธีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  



รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน  47 

 

- รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 

 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ขายคืนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการใหท้ ารายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ต า่นอ้ยกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการได ้

โดยขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของบริษัทจดัการ  

7.4.1. การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ความในค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน ระบุรายละเอียดและความจ านงใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ 

(ถา้มี) ไปยืน่ต่อบริษัทจดัการเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน  

ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่

ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(2) ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้ง

กรอกขอ้ความในค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจ านงใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้น าค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ต่อผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วย

ลงทุน  

ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้ า

รายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบ

จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(3) เอทีเอ็ม (ATM)  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิการท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด  

(4) ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Tele-banking)  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข

และวธีิการท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

(5) อินเทอรเ์น็ต (Internet)  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอรเ์น็ต โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัท

จดัการก าหนด  

(6) โทรสาร  

บริษัทจดัการอาจเปิดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสารได ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเปิดใหบ้ริการดงักล่าว ผูถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถแสดงความจ านงท่ีจะส่งค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการผ่านโทรสาร โดยกรอกแบบฟอรม์ระบุ

ความจ านงดงักล่าวพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการก าหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแสดงความจ านงท่ีจะส่ง

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร ยอมรบัและผูกพนัการท ารายการรบัซื้ อคืนท่ีบริษัทจดัการด าเนินการตามค าสัง่ขาย

คืนท่ีไดร้บัทางโทรสารแลว้  

ค าสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่

ขายคืนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
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(7) ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการ

ท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมใหบ้ริการ บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการ 

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(8) การขายคืนหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอ  

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแบบสม า่เสมอได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัท

จดัการก าหนด  

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมใหบ้ริการ บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการ 

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

7.4.2. การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้าย

คืนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน มลูคา่หน่วยลงทุนและราคา

หน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศ ท่ีมีลกัษณะ

ในท านองเดียวกนักบัธุรกิจจดัการกองทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการ

ยอมรบัเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ี

ช่องทางการรบัช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

7.4.3. การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขาย

หรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยค านวณจากราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัท

จดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดยคูณจ านวน

หน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจ านวนเงิน บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ยราคารบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ วนัท าการรบัซื้ อคืนน้ัน ทั้งน้ี จ านวนหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 

ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วย

ลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนมีมลูค่าต า่กว่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ บริษัทจดัการอาจด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่

ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดัการประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงมลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ 

บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

ในกรณีท่ีจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกวา่จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูต่าม

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจ านวนเท่าท่ี

ปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้

เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซื้ อไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทุน  
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บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :   

 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  

บริษัทจดัการจะเปิดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 15 วนันับจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นของโครงการเป็น

กองทุนเปิดกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรียบรอ้ยแลว้ โดยบริษัทจดัการจะระบุวนัเร่ิมท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน

ภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัโดยบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการของบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนจนถึงเวลา 14.30 น. ของทุกวนัท าการรบัซื้ อคืน ส าหรบัการสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนผ่านโทรสาร เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัทท่ี์บริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลา 14.30 น. และการสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนผ่านอินเทอรเ์น็ต และส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลา 14.30 น. ของวนัท าการรบัซื้ อคืน

ใด บริษัทจดัการจะท ารายการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัท าการรบัซื้ อคืนไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนและท่ีเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

 

8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการอาจจดัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อ 

หน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรบัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได ้ในกรณีท่ีบริษัทพจิารณา

เห็นว่าการหยุดรบัค าสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะแจง้

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

8.2.1. วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 
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ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดในค าขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระบุจ านวน

เงินหรือจ านวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการสบัเปล่ียน บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ

หลกัฐานการรบัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

บริษัทจดัการอาจรบัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในค าขอใช้

บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบุไวใ้นค าขอใชบ้ริการดงักล่าว  

อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตุบริษัทจดัการจะไมส่ามารถรบัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนดงักล่าวได ้ใหถื้อวา่ยงัไม่มีการท ารายการการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ั์น  

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมใหบ้ริการ บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการ 

และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

8.2.2. วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขาย ตามระยะเวลาในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ส าหรบั

การสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์บริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนั

ท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะไม่ท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนน้ัน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัท าการซ้ือขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน ส าหรบัการสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์บริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายใด บริษัทจดัการ

จะท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขายถดัไป โดยบริษัทจดัการจะถือวา่

วนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการแลว้ เป็นวนัท่ีค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน

มีผลสมบรูณ ์ 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะช าระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางใหก้องทุนปลายทางภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

ในขอ้ การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีวนัช าระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางตรงกบั

วนัหยุดท าการซ้ือขายของกองทุนปลายทาง บริษัทจดัการจะท ารายการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวนัท าการ

ซ้ือขายถดัไป ซึ่งอาจเกินระยะวเลาท่ีก าหนดได ้

8.2.3. ราคาขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ีเป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน กรณี

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

8.2.3.1. การก าหนดราคารบัซื้ อคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่สบัเปล่ียน 

หน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดท้ ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ 

หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

8.2.3.2. การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายท่ี

บริษัทจดัการจะก าหนดขึ้ นเป็นการทัว่ไป ทั้งน้ี วนัท าการซ้ือขายดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินวนัท าการท่ีกองทุนไดร้บัเงินจาก

กองทุนตน้ทาง โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนื 

หน่วยลงทุน 

8.2.4. สิทธิในหน่วยลงทุน 
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สิทธิในหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกดิขึ้ นเมื่อกองทุนปลายทางไดร้บัช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน

จากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน 

 

9. การช าระคา่รบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน

เงินได ้ 

 

10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนไวแ้ลว้

ได ้เฉพาะในกรณีท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ ซ่ึงตอ้งไม่เกินกว่ากรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าว

อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) เล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน เวน้แต่

ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน  

(2) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  

(3) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บัความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อส านักงานโดย

พลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(4) ในระหวา่งการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัท

จดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยตอ้งช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั  

 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

1. บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุ

ดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก

ส านักงาน  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนัียส าคญั  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวม

ลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณท่ี์ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าว

อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุน

เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี  

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย  

3. การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระส าคญั  

(5) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ

ตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้ อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์

เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซึ่งใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ  

   

2. เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค า

สัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไป

ใหท้ราบถึงการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดง

เหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัน้ี ก่อนการเปิดรบั

ค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า

การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย
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ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุด

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 

 

12. การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ

ประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการ

หยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ี

เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้

 

13. เงือนไขและขอ้จ  ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

เง่ือนไขและขอ้จ ากดัการจดัสรรหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรในกรณี

ดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจดัการโดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

 

14. การจา่ยเงินปันผล :  

 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย  

 

 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

กองทุนมีนโยบายจา่ยเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยจา่ยในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 100 ของก าไรสะสมหรือการเพิ่มขึ้ นใน

สินทรพัยสุ์ทธิจากการด าเนินงานประจ าแต่ละงวดบญัชี ทั้งน้ี ตามท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสม อยา่งไรก็

ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่ท าใหก้องทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้ นในงวดบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลน้ัน  

 

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ ดงัน้ี 

1. บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อก าหนดการรบัเงินปันผลภายในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

หรือวนัส้ินงวดอืน่ใดท่ีจะจ่ายเงินปันผล 

2. บริษัทจดัการจะค านวณการเพิ่มขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการด าเนินงานต่อหน่วย และเงินปันผลต่อ 

หน่วย โดยถือจ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วนัปิดทะเบียน
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พกัการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ ์โดยบริษัทจะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ วนัเวลาดงักล่าวเท่าน้ัน 

3. บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผล

โดยไม่ชกัชา้ โดยบริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

3.1 ประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

3.2 ส่งหนังสือแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุน

ท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

4. บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลตามวธีิการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นใบค า

ขอเปิดบญัชีกองทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนใน 

วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วนัท าการนับจากวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์และหรือ เง่ือนไขใน

การจา่ยเงินปันผลในอนาคต บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยถือวา่ไดร้บัมติ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชสิ้ทธิขอรบัเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์บริษัทจดัการจะไมน่ าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมน้ัน 

 

 

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีประมาณการไดท่ี้เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน 

หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  
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รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1605 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของ

กองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และคา่ธรรมเนียมนาย

ทะเบียน ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศแลว้  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์น

ทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ1.07ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

(1) ค่าใชจ้า่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอหน่วยลงทุนครั้งแรก ซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นตาม

จ านวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บัประโยชน์

จากค่าใชจ้า่ยน้ัน ไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้า่ยดา้น

การตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะน ากองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 

1.07 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ  

(ข) ค่าใชจ้า่ยหรือคา่ธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้งในการจดัตั้งกองทุน การจดทะเบียนเพิ่มหน่วยลงทุน และค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ท่ี
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เกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ค) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวกบัท่ีปรึกษากฎหมาย  

(ง) ค่าแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน  

(จ) ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการติดต่อกบัท่ีปรึกษาการลงทุนและหรือท่ีปรึกษากองทุนท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี) 

เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นตน้  

(2) ค่าใชจ้า่ยเพื่อการด าเนินงานของกองทุนซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้า่ยเกิดขึ้ นตามจ านวนท่ีจา่ยจริง โดย

ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บัผลประโยชน์จากค่าใชจ้า่ยน้ัน

หรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ้ น ไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้า่ยดา้น

การตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะน ากองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 

1.07 ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

(ข) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดจากการน าเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการ

ติดต่อกบัท่ีปรึกษาการลงทุนและหรือท่ีปรึกษากองทุนท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี) เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสาร

ทางไกล ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นตน้  

(ค) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือสอบทานมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ คา่ใชจ้า่ยในการจดัใหม้ีการค านวณผลการด าเนินงานและระดบัความเส่ียงของการลงทุน เป็นตน้ 

(ง) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชีซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบทรพัยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  

(จ) ค่าจดัท า จดัพิมพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลการแสดงความจ านง ใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัท าและ

จดัพิมพ ์ค าขอเปิดบญัชีกองทุน ใบแสดงความจ านงเพื่อจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ หนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง ค่าจดัท า จดัพิมพ ์

และจดัส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ฉ) ค่าจดัท า จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศใน

หนังสือพิมพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตาม

กฎหมาย ก.ล.ต.  

(ช) ค่าจดัท า ค่าพิมพแ์ละจดัส่งหนังสือช้ีชวนและรายงานประจ าปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ซ) ค่าแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินงานของกองทุน  

(3) ค่าใชจ้า่ยและภาษีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นตาม

จ านวนท่ีจ่ายจริง และในทางบญัชีจะตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจ านวน ไดแ้ก่  

(ก) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน  

(ข) ค่าใชจ้า่ย (ถา้มี) ในการด าเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ค่าใชจ้า่ยดา้นกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้่ายในการติดตามหน้ีของกองทุน  

(ค) ค่าใชจ้า่ยในการรบัช าระหน้ีเป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินตามตราสารแห่งหน้ี ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ คา่ใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม คา่ประเมินราคา ค่าจดจ านอง คา่ปลอดจ านอง ค่าจดัพิมพเ์อกสาร 

ค่าใชจ้่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้า่ยดา้นภาษี ค่าท าประกนัภยั ค่าดูแล และเก็บรกัษา

ตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นดงักล่าว  
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(ง) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือสอบทานมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ คา่ใชจ้า่ยในการจดัใหม้ีการค านวณผลการด าเนินงานและระดบัความเส่ียงของการลงทุน เป็นตน้ 

(จ) ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล  

(ฉ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์คา่โทรสาร คา่ประกาศในหนังสือพิมพ ์

ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้งท่ี

เกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ  

ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ คา่ใชจ้่ายในการส่ือสารโตต้อบโดยวธีิอื่นท่ีมิใช่ทาง

ไปรษณีย ์ 

(ช) ค่าใชจ้า่ยของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศเพื่อเก็บรกัษาทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ ซ่ึงเมื่อรวมกบัค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ จะตอ้งไม่เกินท่ีระบุในขอ้ 15.2.2 

(ซ) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน

ต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมในการท ารายการ ค่าใชจ้า่ยของผูดู้แลผลประโยชน์ในการติดต่อกบับุคคลภายนอก เป็น

ตน้  

(ฌ) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการช าระบญัชีและเลิกกองทุน  

(ญ) ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหน้ีใด ๆ ของกองทุนรวม  

(ฎ) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวกบัการช าระราคา รบัช าระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น คา่ธรรมเนียม

ธนาคาร คา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ settlement advance หรือ contractual settlement เป็นตน้ 

(ฏ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียนและวิธีการค านวณค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ กบัจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระจริง 

(4) ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงจะรวมอยูใ่นตน้ทุนของค่าซ้ือ

หลกัทรพัย ์เมื่อมีการซ้ือหลกัทรพัยแ์ละจะถูกหกัจากค่าขายหลกัทรพัยเ์มื่อมีการขายหลกัทรพัย ์อาทิ  

(ก) ค่าอากรแสตมป์  

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 

(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้ง

ท่ีเกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ  

(ง) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ (ถา้มี)  

(จ) ค่าใชจ้่ายในการติดต่อซ้ือขายหลกัทรพัย ์เช่น คา่โทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นตน้  

(5) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.2 ถึง 15.3 (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจาก

กองทุนตามจ านวนเงิน และเวลาท่ีเกิดค่าใชจ้า่ยน้ันจริง ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.0107 ต่อ

ปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนท่ีเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด 

 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.50 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :มีแบบหลายเง่ือนไข  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ค าอธิบายเง่ือนไข  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนตน้ทางหรือหน่วยลงทุนตน้ทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุน

ปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้

ทราบโดยทัว่กนัและปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  

 

 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเง่ือนไข  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ค าอธิบายเง่ือนไข  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนตน้ทางหรือหน่วยลงทุนตน้ทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางหรือหน่วยลงทุน

ปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้

ทราบโดยทัว่กนัและปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  
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15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน :  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) :  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ตามท่ีจ่ายจริง  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินก าหนด

โดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการหรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษทัจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย ตามท่ีจา่ย

จริง เช่น คา่ใชจ้่ายในการจดแจง้การจ าน ากบันายทะเบียน คา่แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัท

จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ 

 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ี

มีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชม้ลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนในแต่ละวนัท่ีค านวณน้ันเป็นฐานในการค านวณ

ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15.2 อื่นๆ ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักองทุนตามท่ีระบุไวใ้น (5) บริษัทจดัการจะเปิดเผย

แยกเป็นรายการอยา่งชดัเจนในหนังสือช้ีชวนฉบบัขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจ าปี ซ่ึงบริษัทจดัการ

ตอ้งจดัท าเมื่อส้ินรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี  

การตดัจ่ายคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย 



รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน  60 

 

 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  

15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการ และได้

ด าเนินการดงักล่าวแลว้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมี

การลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าว ทั้งน้ี การเปิดเผยขอ้มลูจะกระท าโดยวธีิการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผู ้

ลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ หรือ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้  

 

การลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อว่าส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบ

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าวเมื่อบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตามขา้งตน้แลว้  

 

15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

บริษัทจดัการจะค านึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และจะเปิดเผย

ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลู

ดงักล่าว โดยอยา่งน้อยจะจดัใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

 

15.5.2.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเดิมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนัท า

การก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ น  

15.5.2.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเดิม ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการประสงคจ์ะขึ้ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(ก) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว บริษัท

จดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายท่ี

เพิ่มขึ้ นดงักล่าว  

(ข) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว บริษัท

จดัการตอ้งไดร้บัมติพิเศษ โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 15.5.2 วรรคหน่ึง  

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงตามขอ้ 15.5.1 วรรคสอง และ 15.5.2.2 บริษัทจดัการจะตอ้งแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าว  

 

15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือ

ภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุน

ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน หรือลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

หรือผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูคา่การซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน 
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หรือการสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นในอนาคต หรือลดหยอ่น หรือยกเวน้

ค่าธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นซ่ึงจดัตั้งและ

จดัการโดยบริษัทจดัการ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษัทจดัการเพื่อซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบโดยทัว่กนั โดยจะปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัท

จดัการ 

 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลคา่หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  

 

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน :  

 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

การค านวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดยเทียบเคียง

กบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะตอ้งใช้

ราคาหลกัทรพัยใ์นการอา้งอิงหรือตรวจสอบราคาหรืออตัราผลตอบแทนผ่านระบบท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูและสามารถอา้งอิง

ได ้เช่น ระบบ Bloomberg เป็นตน้ ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูอา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบ

ของผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1 ) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการภายใน 2 วนัท าการ  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และ

หรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุให้

บริษัทจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการภายใน 2 วนัท าการได ้บริษัท

จดัการจะค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้บัมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายใน 2 วนัท า

การ ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูคา่หน่วยลงทุนของส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และ

หรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุให้

บริษัทจดัการไม่สามารถค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน

ภายใน 2 วนัท าการได ้บริษัทจดัการจะค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี 

ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกั  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี  
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(ก) วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  

(ข) วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยใหป้ระกาศภายใน 3 วนัท าการถดัไป  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และ

หรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุให้

บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท าการได ้บริษัทจดัการจะ

ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการค านวณ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุน  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศ

ภายใน 3 วนัท าการถดัไป  

เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนหลกัไม่ไดป้ระกาศ และหรือน าส่งขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัใหก้บับริษัทจดัการ และ

หรือกองทุนหลกัมีวนัหยุดท าการตรงกบัวนัท าการของบริษัทจดัการ และหรือมวีนัหยุดท าการต่อเน่ืองกนัจนเป็นเหตุให้

บริษัทจดัการไม่สามารถประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายใน 3 วนัท าการได ้บริษัทจดัการ

จะประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัท

จดัการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บั

การรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีการประกาศตาม (2.3) และ (2.4) ไดก้ระท าผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีจดัขึ้ นโดยสมาคม 

(NAV Center) หรือช่องทางอื่นท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและ

มลูค่าหน่วยลงทุนภายใน 4 วนัท าการถดัไปก็ได ้ 

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน หรือจ านวน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบั

มลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุน

เพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 

5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ

ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจากการค านวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะน าผลประโยชน์น้ันรวมเขา้เป็น

ทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  

4. การค านวณมลูคา่หลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาท  

ส าหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการจะค านวณเป็นเงินบาท โดยการค านวณมลูค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเงินดอลลาร ์(สรอ./
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บาท) ระหวา่งธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์ณ 

ส้ินวนัท าการซ้ือขายน้ัน และในกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวหรือกรณีท่ีบริษัท

จดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนน้ันไม่มีความเหมาะสม บริษัทจดัการอาจพจิารณา

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยธนาคารพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่นใดแทนได ้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคา

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะขอผ่อนผนัการไม่ค านวณและประกาศตามก าหนดน้ีต่อส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไม่สามารถค านวณและประกาศได ้ 

บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ หรือเป็นวนัหยุดท าการซ้ือขายของกองทุน และหรือกองทุนหลกั และหรือตวัแทนขายกองทุนหลกั  

(ข) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว  

 

เมื่อปรากฏเหตุขา้งตน้ บริษัทจดัการจะประกาศการหยุดค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและ

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อ

คืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะรายงานการหยุดค านวณมลูคา่ดงักล่าวพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และ

รายงานแผนการด าเนินการของกองทุนน้ันใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

 

 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 3 วนัท า

การ  

 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนทางเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ  

ในกรณีท่ีไม่สามารถประกาศทางเว็บไซตไ์ด ้บริษัทจดัการอาจพจิารณาประกาศทางช่องทางอื่นท่ีเหมาะสมแทน อาทิ 

ประกาศไว ้ณ ท่ีท าการของบริษทัจดัการ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดท่ีเหมาะสมแทนการประกาศทางเวบ็ไซต์

ของบริษัท และบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่น้อยกวา่ 1 สตางค ์หรือคิดเป็น

อตัราไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1.1) จดัท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกตอ้งภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีพบว่ามลูคา่หรือ

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัดงัน้ี  

(ก) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(ข) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(ค) สาเหตุท่ีท าใหม้ลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
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(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมิใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งมิไดม้ีสาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ 

(1.2) ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีท าใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีผลต่อเน่ืองถึงการค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วย

ลงทุนครั้งต่อไป ใหบ้ริษัทจดัการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตั้งแต่วนัท่ีพบวา่มลูค่าหรือราคาไม่ถูกตอ้ง  

 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่ตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็น

อตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง

จนถึงวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง  

(2.2) ด าเนินการดงัน้ีเฉพาะวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว  

(ก) จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ

พบวา่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี

ค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัเสร็จสิ้ น เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนั

ท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์  

รายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก) วรรคหน่ึง ใหม้ีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1(1.1) โดยอนุโลม เวน้แต่ในกรณี

ของรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนใหร้ะบุการด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 1(1.1) (ง)  

(ข) แกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานตามวรรคหน่ึง 

(2.2) (ก)  

(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนท่ีมีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และ

วนั เดือน ปี ท่ีมีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน

รายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก)  

 

3. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่ตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็น

อตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ีมลูคา่หรือราคา

หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว  

(3.1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ดว้ย โดยให้

อยูใ่นส่วนของการด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(3.2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 4 ใหแ้ลว้เสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุน

หรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) 

(ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหน่วย

ลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

(3.3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั้งส าเนารายงานการ

แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ใหส้ านักงานภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ี

ไม่อาจควบคุมได ้ใหบ้ริษัทจดัการส่งส าเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุ

มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดม้าพรอ้มส าเนารายงานดงักล่าวแทน  
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4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 3(3.2) ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(4.1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน  

1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ี

ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

2. หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้ง

ลด ใหบ้ริษัทจดัการจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุน

ท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา

ใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์

รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมี

มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจ านวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วย

ลงทุนเหลืออยูใ่หบ้ริษัทจดัการจา่ยเงินของกองทุนเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืน

หน่วยลงทุน  

(4.2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่า

เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเป็นจ านวนเท่ากบั

ส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย

ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

2. หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จะตอ้งลด ใหบ้ริษัทจดัการจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชย

ราคาใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์

รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูคา่ไม่ถึง 100 

บาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจา่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าว

ไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้ริษัทจดัการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจา่ยเงินของกองทุนเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง (4.1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม

วรรคหน่ึง (4.2) (ก) บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการแทนกองทุนก็ได ้ 

 

5. ใหบ้ริษัทจดัการจดัใหม้สี าเนารายงานตามขอ้ 1(1.1) และขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ไว ้ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ 

เพื่อใหส้ านักงานสามารถตรวจสอบได ้ 
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6. หา้มมิใหบ้ริษัทจดัการคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากมลูค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจากกองทุน เวน้แต่ใน

กรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ 

 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง :  

 

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

 

17.2. ช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), ธ.  

 

17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

17.4. ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

17.5. ท่ีปรึกษา :  

 

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

 

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน :  

ไม่มี  

 

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

ช่ือ : นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

ช่ือ : นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

ช่ือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง  

ช่ือ : นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

ช่ือ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์  

ช่ือ : นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  
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ช่ือ : นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

ช่ือ : นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

ช่ือ : นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

ช่ือ : นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ์  

ช่ือ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

ช่ือ : นางสาว โชติมา กจิศิรกร  

ช่ือ : นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรือบุคคลอืน่ท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

17.7. การแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ  าปีของกองทุนรวม :  

 

18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี : วนัท่ี  เดือน  

 

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก : วนัท่ี 31 สิงหาคม 2553  

 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ :  

บริษัทจดัการสามารถด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการไดด้ว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี  

19.1 ส าหรบัการแกไ้ขโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษัทจดัการอาจขอใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบ

แทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัเพื่อ

ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบ  

(1) การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการขายและการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ท าใหสิ้ทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง  

(3) การเปล่ียนแปลงประเภทของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออตัราส่วนการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน  

(4) การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน แลว้แต่กรณี ตาม”ขอ้ 16 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่

หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(5) กรณีอื่นใดนอกเหนือจาก (1) (2) (3) และ (4)  

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและ

ความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง  

 

19.2 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยใชว้ธีิการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฎวา่มติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษมีจ านวน
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ไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 ใหบ้ริษัทจดัการส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนับมติไปยงัผูดู้แล

ผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมติน้ัน  

โดยการแกไ้ขโครงการหรือวิธีการจดัการในเร่ืองกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ ใหร้วมถึงเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี  

(1) การเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนท่ีท าใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญั  

(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น  

(3) การควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk 

spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน  

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเดิมตามท่ี

ระบุไวล่้าสุดในโครงการ  

(6) การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการประกนั ผูป้ระกนั สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผูป้ระกนั หรือการแกไ้ขเพิ่มเติม

สญัญาประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมผีลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ (ถา้มี)  

 

19.3 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแกไ้ข

เพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าว  

(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดร้บัประโยชน์เพิ่มขึ้ นในกรณีดงัน้ี  

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต า่ในการซ้ือหน่วยลงทุน  

(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ค) การเพิ่มจ านวนผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน  

(ง) การเพิ่มความถ่ีของการส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซ่ึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม

อยา่งมีนัยส าคญั  

(จ) การลดเวลาส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ากอ่นมีการเปิดใหข้ายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(2) การแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

(3) การแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบุคคลใหถู้กตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์  

(5) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามขอ้ 15.5.1 วรรคสอง  

 

19.4 เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น ในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจดัประชุม ผูถื้อหน่วย

ลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากผูถื้อหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผูถื้อหน่วยลงทุนในครั้งน้ันไม่

ชอบดว้ยกฎหมายหรือบริษัทหลกัทรพัยฝ่์าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข หรือวิธีการท่ีก าหนดตามมาตรา129/3 ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าหา้คนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจาหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมน้ัน จะรอ้งขอใหศ้าลสัง่เพิก

ถอนมติของผูถื้อหน่วยลงทุนครั้งน้ันก็ได ้แต่ตอ้งรอ้งขอต่อศาลภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติใหแ้กไ้ข  
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หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้

ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีก าหนด

ไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 

20. ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ :  

20.1 การรบัผลประโยชน์ตอบแทน เน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (Soft Commission) 

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเน่ืองจากการใชบ้ริการของบุคคล

ดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรบัไวน้ั้นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเกี่ยวกบับทบาทโดยตรงของ

ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกินความจ าเป็น เพื่อใหก้องทุนไดร้บั

ประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้ง

กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนน้ันดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (Soft 

Commission) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจดัการได ้เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชน์ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตาม

แนวทางปฏบิติัท่ีบริษัทจดัการประกาศไวภ้ายในบริษัท ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดท่ี้บริษัทจดัการ 

 

20.2 การรบัค่าธรรมเนียมการจดัการคืนจากกองทุนต่างประเทศ  

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศคนืเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนน าเงินไป

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักล่าวตกเป็น

ทรพัยสิ์นของกองทุน  

20.3 การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตได ้โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวิต หรือตัวแทนท่ี

บริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทั้งน้ี การซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้ก าหนด และวธีิปฏบิติัท่ีแตกต่าง

ไปจากการซ้ือขายกองทุนเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการขายของกรมธรรม์

ประกนัชีวิตควบการลงทุนก่อน อน่ึง บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนั

ชีวิตได ้โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุน

ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนั โดยบริษัทจดัการจะประกาศในหนังสือพิมพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบั และปิดประกาศไว้

ในท่ีเปิดเผย ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการและบริษัทประกนัชีวติ และบริษัทจดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั  

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีดงัน้ี อาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการ

แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ  

20.3.1 มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี

ขัน้ต า่  

ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตน้ัน บริษัทจดัการไม่ก าหนดมลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่  
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20.3.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือตวั

แทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด โดยช าระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด ทั้งน้ี ระยะเวลาในการสัง่ซ้ือ

จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ โดยค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือ

บริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารและเงินจองซ้ือครบถว้น และไดพ้ิจารณาอนุมติักรมธรรมแ์ลว้ และจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัท

จดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผู ้

ลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต อาจปฏเิสธค าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนของผูล้งทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต พิจารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวมี

ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของ

บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต  

20.3.3 การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนผ่านบริษัท

ประกนัชีวิต ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตอาจก าหนดมลูค่าขัน้ต า่ในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน 

วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการน าส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

และหรือเอกสารการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ และค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารหลกัฐาน

ครบถว้น ตามกฎเกณฑข์องบริษัทประกนัชีวิตน้ันๆ  

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจ านวนหน่วยลงทุน โดยใช้

แบบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวติ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือในกรมธรรม ์ 

(2) การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

บริษัทประกนัชีวิตอาจด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อน าค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาช าระคา่

การประกนัภยั ค่าใชจ้่ายในการด าเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์ตามอตัราและวธีิการท่ีก าหนดใน

กรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวติจะสรุปคา่ใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถตรวจสอบคา่ใชจ้่ายล่าสุดไดต้ามช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยในเอกสารประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวติ  

20.3.4 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บับริษัทประกนัชีวิตภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน 

ภายใน 15 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสาร

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุน อน่ึง บริษัทประกนัชีวิตจะ

เป็นผูอ้อกใบยนืยนัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 20.5.2 และการขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 20.5.3(1) ภายใต้

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน  

20.3.5 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์โดยส่ง

ค าสัง่ตามแบบฟอรม์ท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนระหวา่งกองทุนรวมภายใต้

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดไวเ้ท่าน้ัน โดยตอ้งเป็นการท ารายการผ่านบริษัทประกันชีวิต การ

สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซ้ือ
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หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและเอกสาร

ประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการน าเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซ่ึง

ไดห้กัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน(ถา้มี) เพื่อน าไปช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือ

ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กิดรายการดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วน เป็นการชัว่คราวและหรือถาวรในกรณีท่ี

บริษัทประกนัชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจ านวนท่ีขายคืนหน่วย

ลงทุนตน้ทางต า่กว่าจ านวนขัน้ต า่ท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนดในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิกตามเง่ือนไขท่ี

ก าหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

ราคาขายและราคารบัซื้ อคืน ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง การก าหนดราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนเมื่อส้ินวนัท าการท่ีบริษัท

จดัการไดร้บัค าสัง่ และท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี)  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การก าหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนเมื่อส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วย

ลงทุน บริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง หรือวนัท าการซ้ือขายท่ีบริษัทประกนัระบุใหเ้ป็นวนัท าการซ้ือ

หน่วยลงทุนปลายทาง โดยจะตอ้งเป็นวนัท าการท่ีบริษัทถือวา่ไดร้บัช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี มลูค่าหน่วยลงทุน

ท่ีใชค้ านวณราคาขายและราคารบัซื้ อคืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนขา้งตน้จะตอ้งเป็นราคาท่ีไดร้บัการรบัรองจาก

ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตทุกวนัและเวลาท าการตามท่ีบริษัทประกนั

ชีวิตก าหนด โดยกรอกรายละเอยีด ในแบบฟอรม์ใหช้ดัเจน ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ด าเนินการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนั

ชีวิตจะยกเลิกค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวทนัที โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

ผูล้งทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนน้ันไดเ้สร็จส้ิน

สมบูรณแ์ลว้ไมว่่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือยนืยนัการท ารายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนัท า

การ นับแต่วนัท่ีไดด้ าเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ส าหรบักรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติัและการปรบัสดัส่วน

ลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวติจะจดัส่งรายงานยนืยนัการรบัค าสัง่ครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนไดต้ามวิธีท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

20.3.6 วนัและเวลาในการขาย รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือ ขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตไดทุ้กวนัและเวลาท าการท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตก าหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถท ารายการเกีย่วกบักองทุน ไดแ้ก่ การซ้ือหน่วยลงทุน (การช าระเบ้ีย

ประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรมป์ระกนัชีวติ) การสบัเปล่ียนกองทุน 

การสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติัไดโ้ดยส่งค าสัง่ตามแบบฟอรม์และปฏบิติัตาม

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด  

20.3.7 สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนมสิีทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอยา่ง

เดียว ดงัน้ี  

(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบหน่วยลงทุนไม่มีสิทธิน าหน่วยลงทุนไปจ าน าเป็นหลกัประกนั  
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(3) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการท ากรมธรรมป์ระชีวิตควบหน่วยลงทุนภายใน 15 วนั

หลงัจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการขายหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัค าสัง่ขายคืนและไดท้ า

รายการขายคืนหน่วยลงทุนแลว้  

(4) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเมื่อซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกนัชีวิตจะท า

หน้าท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวม และน าส่งค าสัง่ซ้ือและขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกนัชีวิต 

โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้บัขอ้มลูกองทุนอาจล่าชา้กว่าไดร้บัจาก

บริษัทจดัการโดยตรง  

เป็นตน้  

20.3.8 การจดัส่งรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(1) การจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจ าปีของกองทุน  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้ าเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจ าปีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หลงัจากท่ีไดร้บั

เอกสารจากบริษัทจดัการ  

(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงฐานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ตรวจสอบฐานะทางการเงินดงักล่าวไดท้างโทรศพัท ์หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตก าหนด หรือรอ้งขอรายงานแสดง

ฐานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษัทประกนัชีวิตไดไ้ม่เกินเดือนละหน่ึงครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  

 

20.4 ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั  

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายท่ีเรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซ่ึงต่อไปจะ

เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่

สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีของบุคคล

ท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกนั ผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยู่

ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไวก้บั FFI น้ัน นอกจากน้ียงัปรากฏดว้ยวา่

ในปัจจบุนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั 

FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง”) กองทุนรวมและบริษัท

จดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากรของประเทศ

สหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าท่ีตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนัและบุคคลท่ีมีลกัษณะตาม

หลกัเกณฑท่ี์ FATCA ก าหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมริกา 

และรวมถึงหนา้ท่ีในการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิติัตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มีสถานะ

เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะไดร้บัผลกระทบท่ีส าคญัในสองกรณี 

คือ  

(1) ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรพัยสิ์นทาง

การเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และ

เงินลงทุนทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบั

สถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนั

การเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบนั
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การเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ี

จ่ายดงักล่าวกอ่นช าระใหก้บักองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงบัการท า

ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซ่ึงอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถ

ด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่

สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดอ้ีกต่อไป  

เพื่อมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด

ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนัภายใต้

ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบั

การปฏบิติังานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน) 

จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงัน้ี  

(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศ

ท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัผู ้

เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีไดร้บั 

เป็นตน้)ท่ีมีอยูใ่นบญัชีทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันกบับริษัทจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทั้งในและต่างประเทศ ตาม

ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง  

(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือค ายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยนืยนัหรือพิสจูน์ทราบความ

เกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ท่ีก าหนด

ไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูท่ีเคยใหไ้วม้ีการ

เปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง (ในกรณี

ท่ีเป็นลูกคา้สถาบนัการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง  

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึ้ นหากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีท่ี

ผูถื้อหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่า

ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบ  

การด าเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรือไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซ้ือ/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  

(2) ระงบัหรือหยุดใหบ้ริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย

ลงทุนรายน้ันได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดักบักฎหมาย

ของประเทศไทย  

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์

เพิ่มขึ้ น หากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งขา้งตน้  

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ
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หลีกเล่ียงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี

เกี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงในทางปฏบิติั

บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา (หรือเป็นบุคคล

ตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด) เท่าน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามท่ีบริษทัจดัการไดส้งวนสิทธิไว้

ขา้งตน้ บริษัทจดัการ(รวมถึงผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลู

ของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอืน่ใดท่ีราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทุน  

20.5 การวางทรพัยส์ าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัท

จดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์ 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

ท่ีอยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  

 

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศก าหนด :  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัท

จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวิธีการขอรบัความเห็นชอบจากส านักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขา้งมากของผู้

ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีรูห้รือควรรูว้่าไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได ้ทั้งน้ี หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

บริษัทจดัการอาจขอใหส้ านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะ

ค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นจากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัท

จดัการรายเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  

 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ

แห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่

ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่น้ัน ใหถื้อว่าบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูดู้แล

ผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามในขอ้

ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผูกพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ
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กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน กบั 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ  ากดั 
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1. บริษทัจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

ท่ีอยู ่(ภาษาไทย) : ส านักงานอยูเ่ลขท่ี 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน

ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  

ท่ีอยู ่(ภาษาองักฤษ) : 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 หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

1.1. สิทธิของบริษัทจดัการ  

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการ

กองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(2) สงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(3) สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนก าหนดการช าระคืนเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(4) สงวนสิทธิท่ีจะรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่ง

หน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(5) สงวนสิทธิท่ีจะช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี

สมาคมก าหนด  

(6) สงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมดุบญัชีแสดงสิทธิ  

(7) บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่น

สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้ง

หุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษทัจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุน

ของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

1.2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติมและจดทะเบียนกองทุน  

(ก) ยืน่ค าขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  

(ข) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนเปิดต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย

ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีท่ีหลกัฐาน ดงักล่าวสูญหายหรือถูกท าลาย  

(ค) ด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวธีิการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ ก าหนด  

(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ่มเติม

จ านวนและมลูคา่หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 

วนัท าการนับแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมน้ัน  
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(จ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วิธีจดัการกองทุนภายใต ้หวัขอ้ "วิธีการแกไ้ขโครงการ

จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ"  

(ฉ) จดัท าหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน ณ วนัส้ินปีบญัชี และส่งใหแ้ก่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับแต่วนัส้ินปีบญัชีน้ัน  

(ช) ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกบักองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมก าหนด  

(ซ) ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” และ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อ

เลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  

(ฌ) จดัใหม้ีการช าระบญัชีตามหวัขอ้ “การช าระบญัชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อเลิก

โครงการ”  

(2) การบริหารกองทุน  

(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วย

ลงทุนอยา่งเคร่งครดั  

(ข) น าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่น และซ้ือ ขาย ซ้ือลด ขายลด ไถ่ถอน 

จ าหน่าย สัง่โอน รบัโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวน้ั้นตามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดร้บั

อนุมติั ทั้งน้ี โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  

(ค) จดัใหม้ีการฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์  

(ง) สัง่ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนช าระและรบัช าระราคาค่า

หลกัทรพัย ์ 

(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากผู้

สัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุน ภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ี

เรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ช) ก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้น

การค านวณ ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะท่ีค านวณมลูคา่  

(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่าท่ีจ าเป็น เพื่อรกัษาประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ฌ) ดูแล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 

ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามขอ้ “การรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์นอื่น”  

(3) การจดัท าบญัชีและการรายงาน  

(ก) จดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  

(ข) จดัท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ค) จดัท ารายงานการซ้ือขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ง) ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ “วธีิการค านวณ 
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ก าหนดเวลาในการค านวณ และการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”  

(จ) ด าเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(ฉ) จดัท าและจดัส่งรายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  

(4) การขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ก) จดัใหม้ีค าสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  

(ข) ขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุในโครงการและหนังสือช้ีชวน  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีก าหนดในขอ้ "วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน" และ "การจดัสรร

เงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

(ง) ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเล่ือน

ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตาม

ค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

(จ) ด าเนินการยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนซ่ึงไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน  

(ฉ) ด าเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(ช) จดัใหม้ีและเก็บรกัษาไวซ่ึ้งสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและด าเนินการใหม้ีการจดัส่งเอกสารแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

(ฌ) จดัใหม้ีรายงานขอ้มลูของกองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต ก าหนด  

(ญ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ าการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามท่ีระบุ

เง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน"  

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น  

(ก) แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนและ

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แล

ผลประโยชน์" ทั้งน้ี โดยไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(ข) แต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(ค) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวา่ดว้ยการให้

ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

(ง) แต่งตั้งผูช้ าระบญัชีของกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(จ) แต่งตั้งหรือด าเนินการเป็นนายทะเบียนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  

(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษา (ถา้มี) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได ้ 

(6) การด าเนินการอื่น ๆ  

(ก) กระท านิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษัทจดัการมีอ านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  

(ข) ปฏบิติัการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้

ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งท่ีมี
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อยูใ่นปัจจบุนัและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

(ค) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในขอ้

ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัท

จดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่น้ัน ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนไดป้ฏบิติัให้

เป็นไปตามขอ้ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

 

เงือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ :  

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยค าสัง่ของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมราย

ใหม ่ 

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ช่ือ : กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน), ธ.  

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท ์0 2230 2240-1  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

2.1. สิทธิของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุน  

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2.2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "หน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และมลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดค้ านวณไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาใน

การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน" 

ของโครงการ  

(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่การ

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัท

จดัการลงทุนไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะท่ีค านวณมลูคา่  

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
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ด าเนินการในกรณีท่ีราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(จ) ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือช าระผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(ฉ) จ่ายเงินเฉล่ียคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี  

(ช) รบัเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพื่อเขา้บญัชีของกองทุน  

(ซ) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบ หากบริษัทจดัการมิไดป้ฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ ค าสัง่ หรือขอ้บงัคบัอื่นใดท่ีออก

ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ฌ) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือขอ้ "การช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน" "การไม่

ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น"  

(ฎ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การช าระบญัชีกองทุนจะเสร็จสิ้ น ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชีปฏบิติัตาม

มาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีท่ีผูช้ าระบญัชีกระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย 

ก.ล.ต. ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฏ) ด าเนินการรบัและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทุนในเวลาท่ีก าหนดตามค าสัง่ของบริษัทจดัการโดยผูดู้แลผลประโยชน์

จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถด าเนินการรบัหรือจ่ายเงินได้

ทนัเวลา โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  

(ฐ) ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนท าการตรวจสอบบญัชีหลกัทรพัย ์

บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทุนไดภ้ายในเวลาท าการปกติของผูดู้แลผลประโยชน์  

(ฑ) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอสิระ หรือผูช้ าระบญัชีของ

กองทุน หรือหน่วยงานผูม้ีอ านาจควบคุมผูดู้แลผลประโยชน์ ขอค าช้ีแจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกบั

การกระท าการใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเร่ืองอื่นใดเกี่ยวกบักองทุน ผูดู้แล

ผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัที และจะตอ้งท ารายงานเกี่ยวกบัค าขอดงักล่าวพรอ้มรายงานขัน้ตอนการ

ปฏบิติัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดก้ระท าไปแลว้ หรือท่ีจะกระท าต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  

(ฒ) ด าเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการขออนุญาตน าเงินตราเขา้ออกประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง

ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปริวรรตเงินตรา  

(ณ) ด าเนินการช าระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

(ด) รบัช าระเงินจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบ้ียจาก

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และด าเนินการส่งเงินกลบัมายงัประเทศไทยตามค าสัง่

ของบริษัทจดัการ รวมทั้งค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศและแปลงเป็นเงินบาทเพื่อ

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

(ต) น าส่งภาษีท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ  

(ถ) หน้าท่ีอื่นใดตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  

 

(2) หน้าท่ีในการรบัฝากและเกบ็รกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุน โดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูดู้แล
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ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ดูแลรกัษาอยูจ่นกว่าจะเลิกกองทุนพรอ้มทั้งดูแลใหก้าร

เบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือช้ีชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไว้

อยา่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื่น และหากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นตอ้งแจง้ให้

บริษัทจดัการทราบทนัที  

(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัมอบมาและจ าเป็นตอ้งท าการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผูอ้อก

หลกัทรพัยน้ั์น  

(ค) จดัใหม้ีการตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานท่ีเก็บรกัษา โดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและอนุญาตให้

ตวัแทนของบริษัทจดัการไดร่้วมในการตรวจสอบ ดงักล่าวดว้ย  

(ง) จดัท าบญัชี และรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีรบัฝากไว ้รวมทั้งจดัท าบญัชีแสดงการรบัจา่ยทรพัยสิ์น

ของกองทุน  

(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์น หรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การ

รบัเงินปันผล การรบัดอกเบ้ีย การรบัสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพิ่มทุน และ/หรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ี

กองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั้งด าเนินการรบัหรือจ่ายเงินตามสิทธิน้ันๆ รวมทั้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมีความ

จ าเป็นท่ีตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิท่ีมีอยู ่หรือเกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยน้ั์นๆ  

(ฉ) จดัใหม้ีผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์ 

(ก) ส่งมอบ รบัมอบ จองซ้ือตามสิทธิ จ าหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นตลอดจนช าระและรบัช าระ

ราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นก่อนด าเนินการ  

(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(ค) ติดตามดูแลใหผู้ร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุนตาม

ค าสัง่บริษัทจดัการ  

(4) การรายงาน  

(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเกีย่วกบัเร่ืองดงัน้ี  

1 รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  

2 รายงานรายละเอียดการรบัจา่ยจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พรอ้มยอดคงเหลือ ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขาย และ

ค านวณดอกเบ้ียคา้งรบั  

3 รายงานเกี่ยวกบัเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรพัย ์และตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้มค านวณ

ดอกเบ้ียคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  

4 รายงานรายละเอียดเจา้หน้ีซ้ือหลกัทรพัยแ์ละลูกหน้ีค่าขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  

5 รายงานเกี่ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

6 รายงานเงินปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั้งท่ีมีรายการเงินปันผลคา้งรบัเกิดขึ้ น  

7 รายงานอื่นๆ เก่ียวกบับญัชีหลกัทรพัย ์และบญัชีเงินสดตามท่ีบริษัทจดัการรอ้งขอ  

8 รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซ่ึงยงัไม่ไดร้บัค าช้ีแจงโดยผูดู้แลผลประโยชน์ในทุกส้ินเดือน  

(ข) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอียดในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจน

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งน้ี ภายใน 5 วนันับ

แต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  

(ค) รายงานขอ้มลูทรพัยสิ์นของกองทุนทั้งจ านวนและมลูค่าของทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  
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2.3. ความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการ ในกรณีท่ีความเสียหายดงักล่าวเกิด

จากความประมาทเลินเล่อ หรือกระท าผิดโดยจงใจ หรือการไมป่ฏบิติัตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษทัจดัการ  

 

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้

ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อ

รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏบิติัหน้าท่ี ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงได ้

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท า

น้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท า

หน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

 

ในกรณีท่ีการด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรือทั้งหมดดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1. เมื่อบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์

โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั  

2. มีค าสัง่ศาลใหผู้ดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย 

3. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีตกลงไว ้ผูดู้แล

ผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า

เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า 30 วนั  

4. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด

อนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไมส่ามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ ค าสัง่ 

ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผูดู้แล

ผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มสิีทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั้ง

ผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลา 

ไม่น้อยกว่า 90 วนั  
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5. ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกวา่ 

กึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหม้ีการเปล่ียนแปลง

ผูดู้แลผลประโยชน์  

6. ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบติัของ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง

ภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีบริษทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จสิ้ น ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้ าการแกไ้ขให้

ถูกตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. แลว้ บริษัทจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทน 

ผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

7. ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งไปเปิดเผย หรือใช้

ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ

สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้นัที  

เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมี 

ผูดู้แลผลประโยชน์ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ท่ีลงตามขอ้เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แล

ผลประโยชน์น้ันจะตอ้งท าหน้าท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนต่อไปอยา่งสมบูรณจ์นกวา่การโอนทรพัยสิ์นและเอกสาร

หลกัฐานทั้งหมดของกองทุนน้ัน ตลอดจนถึงการด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั้งหลาย

เป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จส้ิน และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถท าหนา้ท่ีไดท้นัที 

หรือปฏบิติัตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เขา้ขอ้ยกเวน้

ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญา

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศพัท ์0 2230 2240-1 และหรือ  

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เลขท่ี 93  อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก 

ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และหรือ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200  

และท่ีผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

 

3. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  
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ช่ือ : นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ์  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  

ช่ือ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  

ช่ือ : นางสาว โชติมา กจิศิรกร  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  
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ช่ือ : นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน), ธ.  

ท่ีอยู ่: ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏบิติัการบญัชีทรพัยสิ์น ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชั้น 19  

เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศพัท ์0 2470 1976-83  

 

5. ผูจ้ดัจ  าหน่าย :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

ไม่มี  

 

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ช่ือ : กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธ.  

ท่ีอยู ่: 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์ูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศพัท ์0 2888 8888  

และสาขาต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

6.1. สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกจิ

เกี่ยวกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษทัจดัการ  

(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกีย่วกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ

สนับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

6.2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(1) จดัใหม้ีสถานท่ีส าหรบัจดัวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทุน ณ ส านักงานใหญ่และสาขา (ถา้มี) รวมทั้ง

ด าเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน รวมทั้งขอ้มลูและเอกสารอนัจ าเป็น 

(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ คู่มือผู ้

ลงทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายหน่วยลงทุน ค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์ค าขอใชบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน

ท่ีจ าหน่าย หรือเอกสารอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามท่ีบริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมให ้

(3) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัท าหรือใชเ้อกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท

จดัการ หรือกองทุน ซ่ึงบริษัทคู่สญัญาหรือบุคคลอื่นใดเป็นผูจ้ดัท าขึ้ น ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะเป็น

ผูร้บัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นเน่ืองจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวน้ันเองทั้งส้ิน 
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(4) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งท าสญัญากบัผูล้งทุนท่ี

ครอบคลุมขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหน้า และตอ้งไม่มีขอ้ความท่ีปฏเิสธความ

รบัผิดชอบต่อลูกคา้จากการกระท าหรือละเวน้การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนหรือพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีท่ี

ปฏบิติัแตกต่างจากการซ้ือกบับริษัทจดัการโดยตรง  

(5) กรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus 

account) ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีปฏบิติั ดงัน้ี 

(ก) มีระบบในการปฏบิติังานท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้จะไดร้บัการปฏบิติัอยา่งสุจริต และเป็นธรรมเกี่ยวกบัการจดัท าบญัชี

รายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงไม่เปิดเผยช่ือ 

(ข) ตรวจสอบหรือด าเนินการตรวจสอบวา่มีผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชี omnibus account ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใดเกิน

กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(ค) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีเมื่อปรากฏวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีน้ันถือหน่วยลงทุนของกองทุนใดเกินกว่า 1 

ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด  

(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

กองทุนใด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว  

(จ) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏบิติัต่อลูกคา้ในเร่ืองใด ซ่ึงมีผลท าใหลู้กคา้ไดร้บั

เง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยช่ือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ และจดัใหม้ีหลกัฐานท่ีแสดงว่า ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ท่ีไม่

เท่าเทียมกนัน้ันแลว้ โดยเง่ือนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. 

(6) กรณีขายหน่วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ตอ้งจดัท าบนัทึกขอ้มลูส่วนตวั (Customer’s Profile) ของผูล้งทุนแต่ละรายท่ี

เปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และสนับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ี

ปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน รวมทั้งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ท่ีผูล้งทุนควรทราบ และตอ้ง

ปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดงัต่อไปน้ี ใหผู้ล้งทุนทราบ 

(ก) รายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีท าธุรกิจเกี่ยวขอ้งกบัการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(ข) ช่ือ ท่ีอยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนรวมทั้งช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัของพนักงานของ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีท าหนา้ท่ีขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(ค) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนไดร้บัค าแนะน าตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบัความ

เส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 

(9) จดัท าหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนมิไดม้ีการใหค้ าแนะน าใดๆ แก่ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีการลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงค์

ของผูล้งทุนหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  

(10) รบัช าระเงินค่าจองซ้ือ หรือค่าซื้ อหน่วยลงทุน และรบัเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน  

(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึงตรวจสอบ

ขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

(12) ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าท่ีบริษัทจดัการค านวณและประกาศมลูคา่ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนของ
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กองทุน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอืน่ใดท่ีธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบ

ธุรกิจของธนาคารพาณิชยก์ าหนดไว ้

(13) จดัท าและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงินค่าจองซ้ือ หรือการซ้ือหน่วยลงทุน  

(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือ

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  

(15) ยนืยนัการซ้ือ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

(16) คืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

(17) รบัขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ โดยปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

(18) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ค าสัง่ หนังสือซกัซอ้ม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน

การปฏบิติังาน ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัการท าหนา้ท่ีของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีจะมีขึ้ นในอนาคต 

 

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

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

8. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคล่อง) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

9. ทีป่รึกษา :  

 

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

ไม่มี  

 

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  

ไม่มี  

 

9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  

ไม่มี  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  
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ไม่มี  

 

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  

 

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนน าหน่วยลงทุนมาขายคืน

แก่บริษัทจดัการ หรือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถน าหน่วยลงทุนมาขายคืนไดทุ้กวนัท า

การรบัซื้ อคืนตามราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ่ึงค านวณตามหวัขอ้ "วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการ

ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน" และไดร้บัการ

รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการ

ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือ

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่

สามารถช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีก าหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การช าระค่ารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน"  

 

13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  

เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีจ่ายเงินปันผล ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดร้บัการจดัสรรก าไรในรูปของเงินปันผลจาก

กองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "ก าหนดเวลา วธีิการ และขอ้จ ากดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน" 
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13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

13.3.1. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคูส่มรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

13.3.2. การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม  

13.3.3. การโอนตามค าสัง่ศาล  

13.3.4. การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจ าน าหน่วยลงทุน  

13.3.5. การโอนในกรณีพิเศษอื่นๆ ซึ่งบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้เช่น กรณีการแกไ้ขหนังสือสมุดบญัชีแสดง

สิทธิท่ีเกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซ้ือขาย เป็นตน้  

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้ 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสาร

หลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 13.3.1 ส าหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 13.3.2 ขอ้ 13.3.3 หรือขอ้ 13.3.4 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อ นายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานการรบัโอนตามกฎหมาย  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วย

ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับ

แต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัด

หมาย  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย แต่ทั้งน้ีนายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการ

จ าน าใหแ้ก่ผูร้บัจ าน าท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน  

 

 

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

 

 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ ซ่ึงเป็นไปตามหวัขอ้ "การขอมติของผูถื้อ

หน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ

กองทุนรวม และในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษทัหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 

ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด ทั้งน้ี เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ข

วิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม  

 

13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนเมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้ าระบญัชี โดยจะไดด้ าเนินการใหม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นของโครงการ ช าระภาระ

หน้ีสินและแจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุนรวม"  
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13.7. สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย ทั้งน้ี นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการจ าน า

ใหแ้ก่ผูร้บัจ าน าท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน  

 

13.8. อื่น ๆ :  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถื้อ

ว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซ่ึงลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการ

แต่งตั้งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของ

ทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน

เงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอ

เปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษทัจดัการ หรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐานภายในวนัท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดท้ ารายการขาย

หน่วยลงทุนแลว้ โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลง

ลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บั

ช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้ับการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ

เรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิไป

ใหน้ายทะเบียนบนัทึกรายการใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนไดต้ั้งแต่วนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนของวนัท าการขายหรือวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น าสมุดบญัชีแสดง
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สิทธิมาบนัทึกรายการใหเ้ป็นปัจจุบนัใหถื้อวา่ขอ้มลูท่ีบนัทึกในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนถูกตอ้งและรายการท่ีปรากฏในสมุด

บญัชีแสดงสิทธิจะถือว่าถูกตอ้งไดต่้อเมื่อขอ้มลูตรงกบัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีผูล้งทุน

ช าระเป็นคา่ซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มใิช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผู ้

ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บั

จดัสรร  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วย

ลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดง

สิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วย

ลงทุน  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ  ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ ดงัน้ี 

1. บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อก าหนดการรบัเงินปันผลภายในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

หรือวนัส้ินงวดอืน่ใดท่ีจะจ่ายเงินปันผล 

2. บริษัทจดัการจะค านวณการเพิ่มขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการด าเนินงานต่อหน่วย และเงินปันผลต่อ 

หน่วย โดยถือจ านวนหน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วนัปิดทะเบียน

พกัการโอนหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ ์โดยบริษัทจะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ วนัเวลาดงักล่าวเท่าน้ัน 

3. บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผล

โดยไม่ชกัชา้ โดยบริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

3.1 ประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

3.2 ส่งหนังสือแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุน

ท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ  

4. บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลตามวธีิการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นใบค า

ขอเปิดบญัชีกองทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนใน 

วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน ภายใน 20 วนัท าการนับจากวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์และหรือ เง่ือนไขใน

การจา่ยเงินปันผลในอนาคต บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยถือวา่ไดร้บัมติ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใชสิ้ทธิขอรบัเงินปันผลจ านวนใดภายในอายุความใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย ์บริษัทจดัการจะไมน่ าเงินปันผลจ านวนดงักล่าวไปใชเ้พื่อการอื่นใดนอกจากเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมน้ัน 
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16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่

สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอืน่ทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวม

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ี

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี ดงัน้ี  

 

16.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู ้

ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแหง่หน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิ

จากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะไม่น าทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีได้

จากการรบัช าระหน้ี มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี

ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลงรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรพัยสิ์นน้ันได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารองรายไดห้รือผลประโยชน์

ท่ีไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน  

16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้

สุทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ันภายใน 45 วนันับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั

ท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา

การเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าว

ไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยก็ได ้ทั้งน้ี หากไดม้ีการจ าหน่าย

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีจนครบถว้นและปรากฏว่าเงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยในการเฉล่ียเงินคืน 

บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรพัยสิ์นของกองทุนก็ได ้

16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฎวา่กองทุนรวมไดร้บัช าระหน้ี

ตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

 

16.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผู้

ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุน

รวมจะไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหน้ี  
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16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะน าทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการท่ีสามาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ

ด าเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี  

(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไป

เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวใน

โอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่

สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าว  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

 

16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการ

จะด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยทุกรายท่ีมีช่ืออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือ

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้เป็นผูม้สิีทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีก็ได ้

ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวมค านวณมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

16.4. วิธีการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน

เงินได ้ 

 

 

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าว

ไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยก็ได ้ทั้งน้ี หากไดม้ีการจ าหน่าย

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน 

บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได้ 

 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือ

ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนด เท่าน้ัน  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีจดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่น รวมทั้งการใหสิ้ทธิหรือการจ ากดั
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สิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนั

หรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณี

ดงัน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้เีงินลงทุนสูง ตามท่ีก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม 

เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน

หน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีก าหนด ในโครงการจดัการ

กองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวท่ีจดัตั้งขึ้ นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ขอ้จ  ากดัการถือหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียง (ถา้มี) :  

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัท

จดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่  

 

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

การด าเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง

เห็นชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมีผลผูกพนัตามมติ 

 

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มติน้ันเสียไป 

 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมติ

พิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู ้

ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั 

หรือท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีก าหนดในประกาศน้ีแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

เพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือ

มติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของ

จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

20. วิธีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั :  

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระส าคญัท่ีเป็นไปตาม

และไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยั

อ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้ผูกพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมน้ันมีผลผูกพนัคู่สญัญา 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ใหร้วมถึง 

 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น  

(ง) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทุน

รวมมีประกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสีย

ผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหม้ีผลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ง

ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัใหม้ีสาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บัมติ

โดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัน้ันเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ 

พรอ้มทั้งประทบัตราบริษัท (ถา้มี) บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ีขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ท่ีท าการและเวบ็ไซตข์อง

บริษัทจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทั้งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัพรอ้มทั้ง

เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  



ขอ้ผูกพนักองทุนเปิดเค ไชน่า หุน้ทุน  22 

 

 

21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

 

21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  

 

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

 

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนดงัน้ี  

(1.1) จ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยค านวณตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 200 

ลา้นบาทในวนัท าการใดและบริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

2. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้

กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหุน้ระยะยาวหรือไม่ปฏบิติัหนา้ท่ีของตน 

3. เมื่อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ 

4. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่า

อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการ

เฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้ าเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท าการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และ

หลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิจูน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้า่การจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการจดัตั้ง

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการจะท าการแกไ้ข หรือ

ด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด าเนินการ

แลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง 

 

22.2. การด าเนินการของบริษทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น  

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุนเปิดดงักล่าว  

(ก) ยุติการรบัค าสัง่ซ้ือและค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1. (1)(1.1) หรือ ขอ้ 22.1. 

(1)(1.2)   

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุ โดยวธีิการดงัน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน  

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(3) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต  

(ค) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุ

ตามขอ้ 22.1. (1)(1.1) หรือขอ้ 22.1. (1)(1.2)  เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระคา่ขายคืนหน่วย
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ลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(ง) ช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการนับ

แต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1. (1)(1.1) หรือขอ้ 22.1. (1)(1.2)  และเมื่อไดด้ าเนินการช าระคา่ขายคืนหน่วย

ลงทุนแลว้จะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดน้ัน 

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัท

จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และ

วิธีการช าระบญัชีของกองทุนรวม  

เมื่อจะมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุอื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม

ด าเนินการเกี่ยวกบักองทุนรวมน้ันดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบก่อนวนัเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการโดยวิธีการดงัน้ี  

(ก) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(ข) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ค) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ด าเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็น

เวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือโดย

จดัใหม้ีขอ้มลูเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้  

(3) จ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์

และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุนรวม  

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตั้งผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื่อท า

หน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรพัยสิ์นท่ีคงเหลือจากการช าระหน้ีสินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งท า

การอยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จสิ้ น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการ

จะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์ 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจา่ยจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้ าระ

บญัชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  

เมื่อไดช้ าระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชีจดัการโอนทรพัยสิ์น

ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  

 





คู่มือผูล้งทุน Investor Guide  

 

สิทธิของผูล้งทุน Rights of Investors  
1. สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื)อบริษัทจดัการทุกแห่งที)ไดม้อบหมายใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นตวัแทน
สนับสนุนเพื)อการขายและรบัซื: อคืนหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเกี)ยวกบัชื)อ ที)อยู ่ของบริษัทจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนและตวัแทนสนับสนุน  
รวมทั:งชื)อ  ที)อยู ่และเลขประจาํตวัของพนักงานผูท้าํหน้าที)ขายหรือรบัซื: อคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดงักล่าว 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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี)ยวกบัความเสี)ยงที)เกี)ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนที)ไดร้บัคาํแนะนําเพื)อซื: อหน่วยลงทุนนั:น  
ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกี)ยวกบัความเสี)ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้เท็จจริงที)มีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อการตดัสินใจ
ลงทุน  เช่น  การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที)อยูใ่นขั:นตอนการดาํเนินการเพื)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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี)ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที)ตวัแทน
อาจไดร้บัจากการซื: อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรบัการติดต่อในลกัษณะที)เป็นการขายโดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ (Cold Calling)*  
ผูล้งทุนมีสิทธิดงันี:     The right to refuse any contact without a request of investor (cold calling), in which the 
investor shall have the following rights: 
1) ขอทราบชื)อผูติ้ดต่อ ชื)อนิติบุคคลที)ผูติ้ดต่อสงักดั To request the name of contact person and name of juristic  
person which the person making contact performs duties for.  
2) วตัถุประสงคใ์นการติดต่อ The objective of the contact.  
3) สิทธิที)ผูล้งทุนจะแสดงเจตนาวา่ ไม่ตอ้งการไดร้บัการติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.  
7. สิทธิของผูล้งทุนที)ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัที)จะยกเลิกคาํสั )งซื: อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที)เป็นการขาย
โดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption 
order in the case of cold calling.  
  



การรอ้งเรียน Complaint 
 

1. วิธีการรอ้งเรียน Procedures for making a complaint 
ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถึงการรอ้งเรียนโดยทางวาจาที)มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรที)
เกี)ยวกบั The investor can file a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing, 
concerning. 
� การดาํเนินธุรกิจของบริษัทหรือตวัแทน    หรือ the operation of the Company or its distributors, or 
� การปฏบิติัหนา้ที)ของพนักงานบริษัทหรือของตวัแทนอยา่งมีนัยสาํคญั    หรือ the performance of duties by the 
staff of the Company or its distributors, or 
� เกี)ยวกบัการปฏบิติัที)ผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือคาํสั )งของทางราชการที)บริษัทหรือตวัแทนตอ้งถือปฏบิติั เช่น กระทาํ
ไม่สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัต่อโครงการจดัการกองทุนรวม หรือหนังสือชี: ชวนของกองทุน หรือการ
เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัต่อลกูคา้ หรือการกระทาํใดๆที)ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของลกูคา้  เป็นตน้ 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)รอ้งเรียน Where to file a complaint 
� บริษัทจดัการ  Management Company  

ส่วนบริการลกูคา้  
 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

เลขที) 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั:น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์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 

� ฝ่ายกาํกบัธุรกิจจดัการลงทุน   
 สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900   
 โทรศพัท ์ 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 
� ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื: อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง   All fund selling agents 
 
 






