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กองทุนนีล้งทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
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หนังสือชี
ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ปี ����/���� 
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปีที  4 สิ
นสดุวนัที  �$ พฤษภาคม ���� 

 
กองทุนเปิดเค พรอ็พเพอรต์ี�   เซคเตอร ์

K Property Sector Fund : K-PROP 
กองทุนนี� ลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรม  

จึงมีความเสี�ยงที�ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 
 
ลกัษณะสาํคญั 
 
ประเภท  กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที�เน้นลงทุนใน

หมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์(Property Sector) 
อายโุครงการ ไม่กาํหนดอายุโครงการ 
วนัที4ไดร้บัอนุมตัิใหจ้ดัตั�งและ
จดัการกองทุน 

> พฤศจิกายน A>>B 

วนัที4จดทะเบียนกองทุน C มิถุนายน A>>D 

จาํนวนเงินทุนของโครงการ 35,999 ลา้นบาท 
รอบระยะเวลาบญัชี IC พฤษภาคม ของทุกปี 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 
1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) ที�เน้นลงทุนในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์(Property 
Sector)  
 

2. นโยบายการลงทุน 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารดังต่อไปนี�  ที�อยู่ในหมวดพัฒนาอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรพัย ์(Property Sector) โดยเฉลี�ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ PQ ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั�งนี�  กองทุนจะลงทุนหลักทรัพย์หรือตราสารที�ที�จดทะเบียนทั�งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงอยูร่ะหว่างการดาํเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน หรือเปิดเสนอขายครั�งแรก  
C. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ  
A. หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) และ/หรือ  
I. ตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัยต่างประเทศและ Exchange Traded Fund ที�เน้นลงทุนในตราสาร
ของกองทุนอสงัหาริมทรพัย ์(REITs ETF) รวมถึงตราสารอื�นใดที�ใหสิ้ทธิในการไดม้าซึ�งตราสารดงักล่าว 
หรือที�มีผลตอบแทนอา้งอิงกบัตราสารหรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าว และ/หรือ  
^ หน่วยของกองทุนรวมโครงสรา้งพื� นฐานที�อยูใ่นหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ  
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>. หุน้ของบริษัทจดทะเบียนที�อยู่ภายใตห้มวดพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยห์รือที�มีลักษณะ
เทียบเคียงไดก้บัหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงตราสารหรือสญัญาทางการเงินที�ให้
สิทธิในการไดม้าซึ�งหุน้ดงักล่าวหรือใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกบัหุน้ / กลุ่มหุน้นั�น ๆ  
โดยกองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารตามขอ้ C – ^ โดยเฉลี�ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ d> ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  
ส่วนที�เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี�  ตราสารกึ�งหนี� กึ�งทุน หน่วยลงทุนของกอง
โครงสรา้งพื� นฐานทั�งในประเทศและต่างประเทศ เงินฝากทั�งในและต่างประเทศ และ/หรือสญัญาซื� อขาย
ล่วงหน้าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงลงทุนใน
หลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นตามที�คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
ทั�งนี�  กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศไม่เกินรอ้ยละ BD ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยอาจ
พิจารณาป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนตามดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน เป็นตน้  
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที�มีลักษณะของสัญญาซื� อขายล่วงหน้าแฝง (Structured 
Note) ตราสารหนี� ที�มีอนัดับความน่าเชื�อถือตํ �ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non-Investment grade) และ
ตราสารหนี� ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเชื�อถือ (Unrated Securities) ทั�งนี�  กองทุนอาจมีไวซึ้�งตรา
สารหนี� ที�มีอนัดับความน่าเชื�อถือตํ �ากว่าที�สามารถลงทุนได ้เฉพาะกรณีที�ตราสารหนี� นั�นไดร้ับการจดั
อันดับความน่าเชื�อถือที�สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที�กองทุนลงทุนเท่านั�น รวมทั�ง 
กองทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรพัยที์�มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เวน้แต่เป็น
หุน้ที�คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยส์ั �งรับเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ซึ�งผูอ้อกหุน้ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุน้รายย่อยตามขอ้บังคับตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนได ้ 
ทั�งนี�  การดาํรงอตัราส่วนการลงทุนขา้งตน้จะไม่นํามาบงัคบัใชใ้นช่วงระยะเวลาไม่เกิน IQ วนันับตั�งแต่
วนัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาที�กองทุนมีความจาํเป็นตอ้งรอ
การลงทุน 
 
นโยบายการป้องกนัความเสี4ยงจากอตัราแลกเปลี4ยน 
กองทุนจะป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนตามดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน  
 
นโยบายการจา่ยเงินปันผล 
บริษัทจดัการมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ ^ ครั�ง ดงันี�   
บริษัทจดัการจะดาํเนินการพจิารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจากการเพิ�มขึ� นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานประจาํแต่ละงวดบญัชี หรือ
กาํไรสุทธิที�เกิดขึ� นจริงประจาํงวดบญัชี หรือจากกาํไรสะสมที�เกิดขึ� นจริง ณ สิ� นงวด ตามที�บริษทัจดัการ
พิจารณาเห็นสมควร หรือเมื�อกองทุนไดร้บัเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื�นในลกัษณะเดียวกนัจากการ
ลงทุนในทรพัยสิ์นประเภทใดประเภทหนึ�งดงัต่อไปนี�   
(C) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ 
(A) หน่วยทรสัตต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัต์
ของทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ 
(I) ตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัยต่์างประเทศที�มีการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย 
ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยออ้มผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (C) หรือหน่วยทรสัต์
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ตาม (A) รวมกนัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ IQ ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิล่าสุด ณ วนัปิดสมุดทะเบียน เพื�อจ่าย
ประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั�น  
(^) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที�มีการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็นการลงทุนโดยตรง หรือโดยออ้มผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (C) หน่วยทรสัตต์าม (A) หรือ
ตราสารตาม (I) รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ IQ ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิล่าสุด ณ วนัปิดสมุดทะเบียน
เพื�อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนนั�น  
ทั�งนี�  บริษัทจดัการจะพิจารณาการจา่ยเงินปันผลตามเงื�อนไขดงัต่อไปนี�   
บริษัทจดัการจะจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกวา่ผลลพัธที์�คาํนวณจากประโยชน์ตอบแทนที�
ไดร้บัหกัดว้ยค่าใชจ้า่ยทุกประเภทในรอบระยะเวลาบญัชีที�จะจา่ยเงินปันผล เวน้แต่กรณีดงัต่อไปนี�   
(C) กรณีที�กองทุนรวมมีกาํไรสุทธิหรือกาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีที�มีการจ่ายเงินปันผล แต่
รายการกาไรสุทธิหรือ กาํไรสะสมทั�งสองรายการดงักล่าวมียอดเงินน้อยกว่าจาํนวนเงินปันผลที�คาํนวณ
ได ้บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผล เท่ากบัยอดกาํไรสุทธิหรือกาํไรสะสมนั�น แลว้แต่จาํนวนใดจะมากกว่า 
และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่ทาใหก้องทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ�มขึ� นในงวดบญัชีที�มีการจา่ยเงิน
ปันผลนั�น  
(A) กรณีที�เงินปันผลที�จะจา่ยใหก้บัผูถื้อหน่วยเมื�อคาํนวณแลว้เป็นจาํนวนเงินน้อยกวา่ Q.A> บาทต่อ
หน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจงดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวก็ได ้ทั�งนี�  ในกรณีที� กองทุนรวมมีนโยบายใน
การจา่ยเงินปันผลมากกว่าหนึ�ง ครั�งในรอบปีบญัชี บริษัทอาจนํายอดเงินปันผลที�คาํนวณไดน้้อยกว่า 
Q.A> บาทต่อหน่วยลงทุนนั�นไปรวมคาํนวณกบัการ จา่ยเงินปันผลในครั�งต่อไปของรอบปีบญัชีเดียวกนั 
ทั�งนี�  หากยอดสะสมดงักล่าวรวมกนัแลว้ยงัน้อยกว่า Q.A> บาทต่อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการขอสงวน
สิทธิงดจา่ยเงินปันผลดงักล่าวและนําไปสมทบในรอบปีบญัชีถดัไป  
บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามเงื�อนไขขอ้ (C) และ (A) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน DQ วนั นับแต่วนัสิ� นรอบระยะเวลาบญัชีที�จะจา่ยเงินปันผล  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแกไ้ข เปลี�ยนแปลง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขในการ
จ่ายเงินปันผล ซึ�งเป็นไปตามเกณฑที์�สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกาํหนด 
โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ 

 
 ตวัชี� วดั (Benchmark)  
ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
(PF&REIT Total Return Index) รอ้ยละ >Q และ ดชันี FTSE ST Real Estate Investment Trusts Total 
Return SGD รอ้ยละ >Q ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน เมื�อเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัที�คาํนวณ
ผลตอบแทน 

 
3. ผลตอบแทนที4ผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ผลตอบแทนที�กองทุนจะไดร้ับจากเงินปันผลและกําไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) 
และ/หรือ ตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัย ์และ Exchange Traded Fund ที�เน้นลงทุนในตราสารของ
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ที�จดทะเบียนทั�งในและต่างประเทศ รวมถึงหุน้ของบริษัทจด
ทะเบียนที�อยูภ่ายใตห้มวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์
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คาํถามและคาํตอบเกี4ยวกบักองทุนรวม 
1. คาํถามและคาํตอบเกี4ยวกบัลกัษณะที4สาํคญัของกองทุนรวม 

1.1 กองทุนรวมนี� เป็นกองทุนรวมที4มีการกาํหนดประเภทของผูล้งทุนหรือไม่ อยา่งไร 
กองทุนรวมนี� เป็นกองทุนเพื�อผูล้งทุนทั �วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 
 

1.2 กองทุนรวมนี� มีจาํนวนเงินทุนโครงการเทา่ใด 
AI,DDD ลา้นบาท  
ในกรณีที�บริษัทจดัการเสนอขายหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจดัการ
สงวนสิทธิที�จะไม่เพิ�มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนกบัสาํนักงาน ก.ล.ต.  ทั�งนี�  หากมีการ
เปลี�ยนแปลง บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
 

1.3 กองทุนนี� เหมาะสมที4จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี� เป็น
ระยะเวลาเทา่ใด 
กองทุนนี� เหมาะสมกบัผูล้งทุนที�ตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) และ/
หรือ ตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัย ์และ Exchange Traded Fund ที�เน้นลงทุนในตราสาร
ของกองทุนอสงัหาริมทรพัย ์(REITs ETF) ที�จดทะเบียนทั�งในและต่างประเทศ รวมถึงหุน้ของ
บริษัทจดทะเบียนที�อยูภ่ายใตห้มวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยแ์ละยอมรบัความเสี�ยง
จากการลงทุนไดสู้ง  
 

1.4 ปัจจยัที4มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุน 
 ปัจจยัที�ทาํใหร้ายไดข้องอสงัหาริมทรพัยที์�กองทุนอสงัหาริมทรพัยนั์�นๆลงทุนไม่เป็นไปตาม

คาดการณ ์
 ปัจจยัที�เกิดขึ� นจากการดาํเนินงานของกองทุนอสงัหาริมทรพัยที์�กองทุนลงทุน 
 ปัจจยัที�มาจากความผนัผวนของตลาดหลกัทรพัยที์�กองทุนลงทุน 

 
1.5 กองทุนนี� มีผูป้ระกนัเงินทุนหรอืมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรอืไม่ อยา่งไร 

กองทุนนี� ไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
 

1.6 รอบระยะเวลาบญัชี 
IC พฤษภาคม ของทุกปี 

 
1.7 คาํถามและคาํตอบเกี4ยวกบัสญัญาซื� อขายล่วงหนา้ที4มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พื4อลดความเสี4ยง 

S.T.S กองทุนรวมกาํหนดอตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหนา้อยา่งไร 
กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหน้าที�มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื�อลดความเสี�ยง โดย จาํกดั 
net exposure ที�เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่เกิน CQQ% ของ NAV  
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โดยรายละเอียดการคาํนวณมลูค่าการลงทุนหรือมีไวซึ้�งสญัญาซื� อขายล่วงหน้าเพื�อการ
คาํนวณอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว จะพจิารณาตามหลกัเกณฑที์�สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

 
S.T.U  ผลกระทบทางลบที4มากที4สุดจากการลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหนา้หรือตราสารที4มี

ลกัษณะของสญัญาซื� อขายล่วงหนา้แฝงตอ่เงินทุนของกองทุนรวมเป็นอยา่งไร 
หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที�
คาดการณจ์นอาจทาํใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหน้า อยา่งไรก็
ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกิน CQQ% ของ NAV ทั�งนี�  บริษทัฯ จะศึกษาวิเคราะหปั์จจยั
ที�เกี�ยวขอ้งที�มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปลี�ยนสถานะการลงทุนในสญัญาซื� อขาย
ล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการคาํนวณอตัราส่วนในการลงทุนที�เหมาะสมกบัภาวการณ์
เพื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 
1.8  กองทุนมีการลงทุนในหน่วยของกองทุน (ทั�งจดัตั�งขึ� นตามกฎหมายไทยและตา่งประเทศ) ซึ4งมี

วตัถปุระสงคห์ลกัในการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มในทรพัยสิ์นที4เป็นอสงัหาริมทรพัย์
หรือที4เกี4ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื� นฐาน รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 20 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวมหรือไม่ และมีการกาํหนดอตัราสว่นอยา่งไร 
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารต่างๆ ทั�งในและต่างประเทศ ที�อยูใ่นหมวดพฒันา
อุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์(Property Sector) โดยเฉลี�ยในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ PQ 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยหลกัทรพัยด์งักล่าวไดแ้ก่ 
C. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ  
A. หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) และ/หรือ  
I. ตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัยต่างประเทศและ Exchange Traded Fund ที�เน้นลงทุนในตราสาร
ของกองทุนอสงัหาริมทรพัย ์(REITs ETF) รวมถึงตราสารอื�นใดที�ใหสิ้ทธิในการไดม้าซึ�งตราสารดงักล่าว 
หรือที�มีผลตอบแทนอา้งอิงกบัตราสารหรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าว และ/หรือ  
^ หน่วยของกองทุนรวมโครงสรา้งพื� นฐานที�อยูใ่นหมวดพฒันาอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ  
>. หุน้ของบริษัทจดทะเบียนที�อยูภ่ายใตห้มวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยห์รือที�มีลกัษณะ
เทียบเคียงไดก้บัหมวดพฒันาอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงตราสารหรือสญัญาทางการเงินที�ให้
สิทธิในการไดม้าซึ�งหุน้ดงักล่าวหรือใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกบัหุน้ / กลุ่มหุน้นั�น ๆ  
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ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

(1) อตัราสว่นการลงทุนที4คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single entity limit)  
1. หน่วย property ที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี�  
1.1 จดทะเบียนซื� อขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื� อขายในกระดานซื� อ
ขายหลกัทรพัยผู์ล้งทุนทั �วไปของ SET หรือของตลาดซื� อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดงักล่าวที�อยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุที�อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื� อขายใน SET หรือในตลาดซื� อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)  
1.2 เป็นหน่วย property ที�มีหรือไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์
หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) ตามแนวทางที�สาํนักงานกาํหนด 
2. หน่วย infra ที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี�  
2.1 จดทะเบียนซื� อขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื� อขายในกระดานซื� อ
ขายหลกัทรพัยผู์ล้งทุนทั �วไปของ SET หรือของตลาดซื� อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดงักล่าวที�อยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุที�อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื� อขายใน SET หรือในตลาดซื� อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ )  
2.2 เป็นหน่วย infra ที�ไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสรา้งพื� นฐาน 
(diversified fund) ตามแนวทางที�สาํนักงานกาํหนด 
3. หุน้ของบริษัทจดทะเบียนที�อยูภ่ายใตห้มวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยห์รือที�มี
ลกัษณะเทียบเคียงไดก้บัหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี�  
แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 
(1) 10% หรือ 

(2) นํ�าหนักของทรพัยสิ์นที�
ลงทุนใน benchmark + 

5% 

4. หน่วย infra ของกองทุนที�มีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการโครงสรา้งพื� นฐาน 
(diversified fund) ตามแนวทางที�สาํนักงานกาํหนด และมีลกัษณะตาม 2.1 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

 
ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

(2) อตัราสว่นการลงทุนที4คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทที�อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็น
คู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  
  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ�ง
ดงันี�  แลว้แต่ 
อตัราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ�าหนักของทรพัยสิ์นที�
ลงทุนใน  

benchmark + 10% 
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ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

(3) อตัราสว่นการลงทุนที4คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 
C. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ  
A. หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) และ/หรือ  
I. ตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัยต่างประเทศและ Exchange Traded Fund ที�เน้น
ลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัย ์(REITs ETF) รวมถึงตราสารอื�นใดที�ใหสิ้ทธิ
ในการไดม้าซึ�งตราสารดงักล่าว หรือที�มีผลตอบแทนอา้งอิงกบัตราสารหรือกลุ่มของตรา
สาร/หน่วยลงทุนดงักล่าว และ/หรือ  
^ หน่วยของกองทุนรวมโครงสรา้งพื� นฐานที�อยูใ่นหมวดพฒันาอตุสาหกรรม
อสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ  
>. หุน้ของบริษัทจดทะเบียนที�อยูภ่ายใตห้มวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยห์รือที�
มีลกัษณะเทียบเคียงไดก้บัหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงตราสารหรือ
สญัญาทางการเงินที�ใหสิ้ทธิในการไดม้าซึ�งหุน้ดงักล่าวหรือใหผ้ลตอบแทนอา้งอิงกบัหุน้ / 
กลุ่มหุน้นั�น ๆ  

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

 
ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

(4) อตัราสว่นการลงทุนที4คาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที4ลงทุน (concentration limit) 
หน่วย infra ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ�ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทั�งหมดของกองทุน property 
ที�ออกหน่วยนั�น เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที�มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี�  โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั�งขึ� นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ�ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทั�งหมดของกองทุน property 
ที�ออกหน่วยนั�น เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที�มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี�  โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั�งขึ� นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

 
1.9 ทา่นสามารถซื� อกองทุนนี� ควบกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิต (Unit-Link) ไดห้รือไม่ 

ได ้ทั�งนี�  การซื� อหน่วยลงทุนควบกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้กาํหนด และวธีิปฏบิติัที�แตกต่าง
ไปจากการซื� อขายกองทุนเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนก่อน โดยสามารถศึกษารายละเอียดของกรมธรรม ์และ
ติดต่อขอรบัรายละเอียดการซื� อขายและรายละเอียดของกรมธรรมไ์ดโ้ดยตรงที�บริษัท เมืองไทย 
ประกนัชีวิต โทร Q AABd CQA> 
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1.10 การลงทุนในรูปแบบประกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit-Link) คืออะไร 
การลงทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน คือ การที�ผูล้งทุนขอทาํประกนัชีวิตกบั
บริษัทประกนัชีวิต และบริษัทประกนัชีวิตจะนําเงินค่าเบี� ยประกนัส่วนหนึ�งหรือทั�งหมดไปลงทุนใน
กองทุนรวมตามที�ผูล้งทุนเลือกจากรายชื�อกองทุนรวมที�บริษัทประกนัชีวิตกาํหนดไว ้โดยสดัส่วนของ
เงินค่าเบี� ยประกนัชีวิตที�จะนําไปลงทุนในกองทุนรวมจะเป็นเท่าใดขึ� นอยูก่บัหลกัเกณฑแ์ละเงื�อนไขที�
กาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์ทั�งนี�  เงินค่าเบี� ยประกนัชีวิตที�นําไปลงทุนในกองทุนรวมอาจเปลี�ยนแปลง
เพิ�มขึ� นหรือลดลงไดต้ลอดเวลาตามผลประกอบการของกองทุนรวมที�ผูล้งทุนเลือกไว ้

 
2.    คาํถามและคาํตอบเกี4ยวกบัขอ้กาํหนดในการซื� อขายและโอนหน่วยลงทุน 

2.1 กองทุนรวมนี� มีวิธีการขายและรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 
การขายหน่วยลงทุน 
มลูค่าขั�นตํ �าในการลงทุนครั�งแรก  >QQ บาท  
มลูค่าขั�นตํ �าในการลงทุนครั�งถดัไป  >QQ บาท  
 
บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคที์�จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมี
วตัถุประสงคที์�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื�อประโยชน์ของประเทศ
สหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูที้�มีถิ�นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติ
มีถิ�นที�อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�ง
จดัใหมี้ขึ� นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการที�จะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ 
 
การเปิดบญัชี 
สาํหรบัผูล้งทุนที�ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและ
ขอ้ความต่าง ๆ ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน 
หรือปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไขและวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามที�บริษัทจดัการกาํหนด และ
ชาํระเงินค่าซื� อหน่วยลงทุนเต็มจาํนวน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีดงันี�  
 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 
สาํเนาบตัรประชาชน ซึ�งลงนามรบัรองความ
ถูกตอ้ง 
หรือหลกัฐานอื�นใดที�บริษัทจดัการอาจ
กาํหนดเพิ�มเติมในอนาคต 

1) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์
2) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือ
ขอ้บงัคบับริษัท 
3) ตวัอยา่งลายมือชื�อผูมี้อาํนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลและเงื�อนไขการลงนาม 
4) สาํเนาบตัรประชาชนของผูมี้อาํนาจลง
นามแทนนิติบุคคล 
หรือหลกัฐานอื�นใดที�บริษัทจดัการอาจกาํหนด
เพิ�มเติมในอนาคตเพิ�มเติม 
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วิธีการสั 4งซื� อหน่วยลงทุน 

S.  ซื� อหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง 
ผูส้ั �งซื� อหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆในใบคาํสั �งซื� อหน่วยลงทุนให้
ครบถว้น และชาํระค่าซื� อหน่วยลงทุนเต็มจาํนวน ณ ที�ทาํการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุน
การขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน ตั�งแต่เวลาเริ�มทาํการถึงเวลา C>.IQ น. ของทุกวนัทาํการ
ซื� อขาย 
ผูล้งทุนสามารถชาํระค่าซื� อหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด ชาํระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็ค
ธนาคารอื�นเฉพาะสาํนักหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต ์คาํสั �งจ่ายเงินหรือวธีิอื�นใดที�บริษัท
จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนยอมรบั 
กรณีที4สั 4งซื� อหน่วยลงทุนผา่น บมจ. ธนาคารกสิกรไทย หรือบริษทัจดัการ 

ผูส้ั �งซื� อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด ชาํระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอื�น
เฉพาะสาํนักหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต ์คาํสั �งจา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร 
หรือวธีิอื�นใดที�ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะสั �งจ่ายเพื�อเขา้บญัชี
เงินฝากกระแสรายวนัในชื�อกองทุน  

กรณีที4สั 4งซื� อหน่วยลงทุนผา่นผูส้นบัสนุนการขายและรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนรายอื4นที4มิใช่ 
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ผูส้ั �งซื� อหน่วยลงทุนสามารถชาํระค่าซื� อหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด ชาํระเป็นเช็คธนาคารกสิกร
ไทย หรือเช็คธนาคารอื�นเฉพาะสาํนักหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต ์คาํสั �งจา่ยเงินหรือวธีิ
อื�นใดที�บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนยอมรบั และขดีคร่อม
เฉพาะสั �งจา่ยเพื�อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซื� อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" 
ที�บริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี� แบงก ์

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที�ชาํระค่าซื� อหน่วยลงทุนดว้ยเช็ค ดราฟต ์คาํสั �งจา่ยเงินหรือวธีิอื�นใดที�
มิใช่เงินสด สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ� นเมื�อบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค 
ดราฟต ์คาํสั �งจา่ยเงินหรือวธีิอื�นใดดงักล่าวไดเ้รียบรอ้ยแลว้  

2. ซื� อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอรเ์น็ท (K-Cyber Invest) 
 ผูถื้อหน่วยลงทุนที�ลงนามในคาํขอใชบ้ริการซื� อขายหน่วยลงทุนผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์หนังสือ

ขอใหห้กับญัชีเงินฝาก และมีบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือกระแสรายวนักบั บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย สามารถสั �งซื� อหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากดงักล่าวผ่าน K-Cyber 
Invest (บริการลงทุนทางอินเตอรเ์น็ทกองทุนรวมกสิกรไทย) www.kasikornasset.com 
ภายในเวลา C>.IQ น. ของทุกวนัทาํการซื� อขาย 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงระยะเวลาในการซื� อขายหน่วยลงทุน ทั�งนี�  บริษัท
จดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี�ยนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย B วนัโดยจะ
ติดประกาศที�สาํนักงานของบริษทัจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนและ
ที�เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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การรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน  

มลูค่าขั�นตํ �าในการขายคืน   500 บาท 
มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั�นตํ �า 500 บาท 

S.  ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยตนเอง 
ผูล้งทุนที�ประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ความในคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนระบุ
รายละเอียดและความจาํนงใหค้รบถว้น ชดัเจน แลว้นําคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยื�น ณ ที�ทาํการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืน
หน่วยลงทุน ตั�งแต่เวลาเริ�มทาํการถึงเวลา CI.IQ น. ของทุกวนัทาํการซื� อขาย 

 
2.  ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเตอรเ์น็ท (K-Cyber Invest) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในใบคาํขอใชบ้ริการซื� อขายหน่วยลงทุนผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์
และมีบญัชีเงินฝากออมทรพัยห์รือกระแสรายวนักบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนทางอินเตอรเ์น็ทกองทุนรวมกสิกรไทย) 
www.kasikornasset.com  ภายในเวลา CI.IQ น. ของทุกวนัทาํการซื� อขาย 

โดยบริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะเปลี�ยนแปลงระยะเวลาในการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน ทั�งนี�  
บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี�ยนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย B วนัโดย
จะติดประกาศที�สาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนและที�
เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซื� อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนโดยปกติภายใน 5 วนั
ทาํการนับตั�งแต่วนัถดัจากวนัทาํการที�คาํนวณราคารบัซื� อคืนหน่วยลงทุน 

2.2 กรณีใดที4บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการมีวตัถุประสงคที์�จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และสงวน
สิทธิไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื�อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปนี�  
(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูที้�มีถิ�นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคล
ซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้ง
หุน้ส่วนซึ�งจดัใหมี้ขึ� นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  
(2) บุคคลที�ปฏเิสธไม่ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผย
ขอ้มลูต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อการที�บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหน้าที�เกี�ยวกบักฎหมายวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
หรือในกรณีที�บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสั �งซื� อหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมี
ผลกระทบต่อชื�อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
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2.3 กองทุนรวมนี� มีขอ้กาํหนดเกี4ยวกบัการเลื4อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืน
แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร 

 บริษัทจดัการอาจเลื�อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที�ไดมี้
คาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี�   
(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื�อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที�
เขา้เหตุดงัต่อไปนี�  โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที�ทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที�ลงทุนไวต้าม
กาํหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  
(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจดัการพบวา่ 
ราคารบัซื� อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�   
(ก) เลื�อนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัที�ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั �งขาย
คืนหน่วยลงทุนนั�น เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงาน  
(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื�อนกาํหนดการ
ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื�นและผูล้งทุนทั �วไปให้
ทราบเรื�องดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  
(ค) แจง้การเลื�อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั�งจดัส่งรายงานที�แสดงเหตุผลของการเลื�อน 
และหลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลู
ของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อสาํนักงานโดยพลนั ทั�งนี�  บริษัทจดัการจะมอบหมายให้
ผูดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 
(ง) ในระหว่างการเลื�อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั �งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนนั�น โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนตามลาํดบัวนัที�ส่งคาํสั �งขายคืนก่อนหลงั 

 
2.4  กองทุนรวมนี� มีขอ้กาํหนดเกี4ยวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซื� อคืน หรือไม่สบัเปลี4ยนหน่วยลงทุน

ตามคาํสั 4งไวอ้ยา่งไร  
1. บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื� อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื� อ คาํสั �งขาย
คืน หรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรบัคาํสั �งซื� อ คาํสั �งขายคืน หรือ
คาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีที�ปรากฏเหตุดงัต่อไปนี�   
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื� อขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื�อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใด
กรณีหนึ�งดงันี�  โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซึ�งใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํ
การ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสาํนักงาน  
(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิด
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  
(ค) มีเหตุจาํเป็นอื�นใดเพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
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(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปนี�
เกิดขึ� น ซึ�งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั  
(ก) ตลาดซื� อขายหลกัทรพัยที์�กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซื� อขายไดต้ามปกติ ทั�งนี�  
เฉพาะในกรณีที�กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยที์�ซื� อขายในตลาดซื� อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนั�นเกิน
กว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณที์�ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่
สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที�ทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที�ลงทุนไวต้าม
กาํหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แล
ผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื� อหน่วยลงทุนที�รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสั �งซื� อ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื�องจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงันี�   
(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนั�น ๆ มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการ
กระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี�   
1. การกระทาํที�เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี�ยวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย  
3. การกระทาํที�เป็นการปฏบิติัตามคาํสั �งเกี�ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจ
ตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริง
เกี�ยวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  
(5) อยูใ่นระหว่างดาํเนินการเปลี�ยนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื�นเขา้บริหารจดัการกองทุน
รวมภายใตก้ารจดัการของตนอนัเนื�องมาจากการที�บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถ
ดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยว์า่ดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื� อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่าย
หลกัทรพัยที์�เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซื� อขายล่วงหน้า ซึ�งใหก้ระทาํได้
ไม่เกิน 3 วนัทาํการ  
 
2. เมื�อปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื� อคืน
หน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัต่อไปนี�   
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขาย
หรือไม่รบัซื� อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้
เปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื�นและผูล้งทุนทั �วไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขาย
คืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื� อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคืน
หน่วยลงทุนพรอ้มทั�งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนั�นให้
สาํนักงานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีที�บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซื� อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสั �งซื� อ
หรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทาํการ ใหบ้ริษัทจดัการ
กองทุนรวมดาํเนินการดงันี�  ก่อนการเปิดรบัคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุน  
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(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของ
กองทุนรวมเปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั�นใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทาํการก่อน
วนัเปิดรบัคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุน  
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที�มีคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิด
ขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื�นและผูล้งทุนทั �วไปให้
ทราบถึงการเปิดรบัคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีที�บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื� อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื� อ คาํสั �ง
ขายคืนหรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสั �งซื� อ คาํสั �งขายคืน หรือ
คาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 
ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื� อคืนหน่วยลงทุนก็ได ้

 
2.5 กองทุนรวมนี� มีขอ้กาํหนดเกี4ยวกบัการหยดุขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร 

เพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที�มีความจาํเป็นเพื�อรกัษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื�อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัคาํสั �งซื� อ คาํสั �งขายคืนหรือคาํสั �ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั �วคราวตามระยะเวลาที�เห็นสมควร แต่รวมแลว้
ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสั �งซื� อ คาํสั �งขายคืน หรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้
 

2.6  วิธีการสบัเปลี4ยนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 
 ช่องทางการสบัเปลี�ยน  
 บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน สื�ออิเล็กทรอนิกส ์
 วิธีการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน 
 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซื� อคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซื� อขาย ตามระยะเวลาในการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน  
 (C) ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก 
 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั �งสบัเปลี�ยนเขา้ (Switch in) ไดจ้ากกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน กองทุน

เปิดเค ตราสารรฐัระยะสั�น กองทุนเปิดเค บริหารเงิน และกองทุนเปิดเค เอ็ม พลสั และไม่เปิดให้
สบัเปลี�ยนออกจากกองทุน (Switch out) 

 (A) ภายหลงัการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก 
 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั �งสบัเปลี�ยนเขา้ (Switch in) ได ้โดยในช่วงแรกจะยงัไม่เปิดให้

สบัเปลี�ยนออกจากกองทุน (Switch out) ทั�งนี�  หากเปิดใหส้บัเปลี�ยนออกได ้บริษัทจดัการจะ
ประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที�สาํนักงานของบริษัทจดัการ และ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน 

 2.7 กองทุนรวมนี� กาํหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัการโอนไวอ้ยา่งไร 

 การโอนหน่วยลงทุน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี�   
C. การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  
A. การโอนทางมรดกหรือทางพนัิยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม  
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I. การโอนตามคาํสั �งศาล  
^. การโอนอนัเนื�องมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  
>. การโอนในกรณีพิเศษอื�นๆ ซึ�งบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้เช่น กรณีการแกไ้ข
หนังสือสมุดบญัชีแสดงสิทธิที�เกิดขึ� นโดยผิดพลาดจากระบบการซื� อขาย เป็นตน้  
นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีที�ระบุขา้งตน้ 
 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื�นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที�
นายทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื�อนายทะเบียนได้
บนัทึกชื�อผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ�งนายทะเบียนจะทาํการโอน
หน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั�งนี�  ผูร้บั
โอนมีหน้าที�จะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาที�นายทะเบียนนัดหมาย 
 
ขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วย
ลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทน. ^d/A>>d  เรื�อง หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที�ของบริษัทจดัการ หรือ บริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าที�ที�
เกี�ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ได ้ทั�งนี�  ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั FATCA เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นภายใต้
หวัขอ้ AQ ของโครงการจดัการกองทุนรวม เรื�อง "ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษี
ต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั" 

 
2.8 ทา่นจะทราบขอ้มูลเกี4ยวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื� อ

คืนหน่วยลงทุนไดจ้ากช่องทางใด 
 ท่านจะทราบขอ้มลูเกี�ยวกบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซื� อคืน

หน่วยลงทุนไดจ้าก 
 Website: www.kasikornasset.com 
 บริษัทจดัการที� โทร. Q AdBI IPPP 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที�โทร. Q APPP PPPP 
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3.    คาํถามและคาํตอบเกี4ยวกบัสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุน 
 3.1 กองทุนรวมนี� มีการออกและสง่มอบหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่ อยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
 
เงื4อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  
เมื�อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิดบญัชีและใบคาํสั �งซื� อหน่วย
ลงทุนของกองทุนที�กรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามที�ระบุไว ้
ในหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซื� อหรือผูส้ั �งซื� อหน่วยลงทุนไดช้าํระเงิน
ค่าซื� อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของ
บริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซื� อหรือผูส้ั �งซื� อหน่วยลงทุนไวเ้ป็น
หลกัฐานภายในวนัที�บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดท้าํรายการขายหน่วย
ลงทุนแลว้ โดยผูจ้องซื� อหรือผูส้ั �งซื� อหน่วยลงทุนมีหน้าที�ที�จะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเอง
และจะตอ้งลงลายมือชื�อในบตัรตวัอยา่งลายมือชื�อและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ   
นายทะเบียนจะจดแจง้ชื�อผูจ้องซื� อหรือผูส้ั �งซื� อเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน
ต่อเมื�อบริษัทจดัการไดร้บัชาํระค่าซื� อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซื� อหรือผูส้ั �งซื� อนั�น
ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อวา่สมุดบญัชีแสดงสิทธิที�
บริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็น
หลกัฐานแสดงการซื� อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้  
ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนตั�งแต่ A คนขึ� นไปแต่ไม่เกิน ^ คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการ
จะจดแจง้ชื�อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่านั�นเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและ
จะตอ้งลงลายมือชื�อร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื�อสั �งซื� อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะ
เป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั�งเป็นผูไ้ดร้บัเงินที�ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน   
อนึ�ง ในกรณีที�เป็นการซื� อหน่วยลงทุน จาํนวนเงินที�ปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
เป็นจาํนวนเงินที�ผูล้งทุนชาํระเป็นค่าซื� อหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื� อหน่วยลงทุนเท่านั�น มิใช่หลกัฐาน
แสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั�งนี�  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั�งเพื�อแสดงจาํนวนหน่วยลงทุนที�ไดร้บัจดัสรร   
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื�อให้
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื�นได ้ 
ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทาํใบ
หน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน   

 
3.2 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี� อาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื4องใด ภายใตเ้งื4อนไขอยา่งไร   

เงื4อนไขและขอ้จาํกดัการจดัสรรหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที�บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด
ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด เวน้แต่เขา้
ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เรื�องหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที�ของบริษัทจดัการ หรือในกรณีที�บริษัทจดัการไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นว่าการจดัสรรในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วย
ลงทุน หรือต่อชื�อเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการโดยไม่จาํเป็นตอ้ง
แจง้ใหผู้ส้ั �งซื� อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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ขอ้จาํกดัในการถือหน่วยลงทุน 
ในกรณีที�บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ�งในสามของจาํนวนหน่วย
ลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด บริษัทจดัการตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนันั�นในส่วนที�เกินกว่าหนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 
 

3.3 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิ
ออกเสียงของบริษทัจดัการกองทุนรวมไดที้4ช่องทางใด 
ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใชสิ้ทธิออกเสียงและการดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงและ
การดาํเนินการใชสิ้ทธิออกเสียงในที�ประชุมผูถื้อหุน้ไดต้ามวธีิการที�ประกาศใน website ของ
บริษัทจดัการ (www.kasikornasset.com) 
 

3.4 หากทา่นตอ้งการรอ้งเรียนจะทาํไดอ้ยา่งไร 
ติดต่อบริษัทจดัการที� โทร. Q AdBI IPPP หรือ 
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที� โทร. Q AAdI d000 หรือ 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2544 3935-7 

 
3.5 นโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ 

ไม่มี 
 

4. บุคคลที4เกี4ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุน 
4.1 รายชื4อคณะกรรมการ 

นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั  ประธานกรรมการ 
นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  
นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 
นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ  
นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์   กรรมการ  
นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 
 
รายชื4อผูบ้รหิาร 
นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 
นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 
นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นายนาวิน อินทรสมบติั   Chief Investment Officer 
นายชชัชยั สฤษดิ�อภิรกัษ ์  Chief Investment Officer 
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 
นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวเอื� อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นายเขมชาติ สุวรรณกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวเบญจรงค ์เตชะมวลไววทิย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางหทยัพชัร ์ชูโต   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางอรอร  วงศพ์ินิจวโรดม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นายชยัพร ดิเรกโภคา   Associate Chief Investment Officer 
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั  Associate Chief Investment Officer 

 
4.2 จาํนวนกองทุนรวมทั�งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัที4 mS พฤษภาคม UopU)  
มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จาํนวน AQD กองทุน 
 

4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  
(ขอ้มูล ณ วนัที4 mS พฤษภาคม UopU) 
มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ C,QBI,ACQ,BAD,PCI.dA บาท 
 

4.4 รายชื4อคณะกรรมการการลงทุน 
ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 
นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 
 
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผูจ้ดัการ 
นายชชัชยั สฤษดิ�อภิรกัษ ์  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 
 นางสาวเพชรรตัน์ โพธิ�วฒันะเสถียร  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 
 นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 
 นางสาวภารดี มุณีสิทธิ�   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม 
 นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเลี� ยงชีพ 
 นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเลี� ยงชีพ 
 นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี�  
 นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี�  
 นายประมุข มาลาสิทธิ�   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ 
 นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                   ผูบ้ริหารฝ่ายสาํนักบริหารความเสี�ยง 
 นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูบ้ริหารฝ่ายสาํนักวิจยั 
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4.5 รายชื4อผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซื� อขายล่วงหนา้ 
ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายชื4อ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 
คุณธีรวฒัน ์  
บรรเจดิสุทธิกุล 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแ์หง่
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Bachelor of Science in Industrial 
Engineering, Purdue University, United 
States 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
- นักวเิคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการ
กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
 

 
รายชื4อผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายชื4อ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 
คุณธิดาศิริ ศรีสมิต - Master of Finance and Investment, 

Exeter University, United Kingdom 
- Bachelor of Science in Statistics, 

Economics and Business, Chiang Mai 

University   

- Chief Investment Officer บลจ. กสิกร
ไทย จาํกดั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหาร
การลงทุนตราสารทุน บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 
จาํกดั 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย 
จาํกดั 
- Senior Global Equity Expert, Group 
Investment Strategy, ALLIANZ 
INVESTMENT MANAGEMENT SE (AIM), 
GERMANY 
- Senior Vice President / Head of Equity, 
Investment Department, AYUDHYA 
ALLIANZ C.P. LIFE 
- Vice President / Senior Equity Fund 
Manager Private Fund Department, 
BUALUANG SECURITIES PLC 
- Relationship Manager, Corporate and 
Financial Services, STANDARD 
CHARTERED BANK PLC 
- Assistant Fund Manager, Investment 
Department, THE MUTUAL FUND PLC 

คุณนฤมล  
ว่องวุฒิพรชยั 

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ, สถาบนั

บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขา

อิเลคทรอนิคส,์ สถาบนัเทคโนโลยีพระ

- Associate Chief Investment Officer 
บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการ
กองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกร
ไทย จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน



รายการคาํถามและคาํตอบเกี�ยวกบักองทุนเปิดเค พร็อพเพอรตี์�  เซคเตอร ์ 19 

 

รายชื4อผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 
รายชื4อ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

จอมเกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบงั ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกร
ไทย จาํกดั 
- ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนและวจิยั, 
บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- รองผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนและวจิยั
, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- หวัหนา้ส่วน ฝ่ายจดัการลงทุนตราสารทุน, 
บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

คุณเพชรรตัน ์ 
โพธิrวฒันะเสถียร 

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ สาขา
การเงิน, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชี ภาควชิาการธนาคารและการเงิน, 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกร
ไทย จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนและวจิยั, 
บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

คุณจรสัรกัษ ์ 
วฒันสิงหะ 

- ปริญญาโท ดา้นการเงินและการลงทุน, 
มหาวทิยาลยั นอตติงแฮม ประเทศองักฤษ  
- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชี สาขาบริหารธุรกิจ, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารทุน, บลจ. กสิกร
ไทย จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการ ฝ่ายจดัการการลงทุน (ตรา
สารทุน), บมจ. อยุธยา อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนั
ชีวติ 

คุณนินัทธ ์วงศเ์สงี4ยม - ปริญญาโท บริหารการเงิน, 
มหาวทิยาลยัซานฟรานซิสโก ประเทศ
สหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร,์   
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน, 
บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายงานลงทุน, บลจ. 
เกียรตินาคิน จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายงานลงทุน,  บลจ. 
ฟินันซ่า  จาํกดั 

คุณพกัตรพ์ริ� ง  
พู่ไพจติรกุล 

- Master of Science in Finance 
(International Programme) คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- Master of Arts in English for Careers, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตรแ์ละการ
บญัชี ภาควชิาการธนาคารและการเงิน, 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ภทัร จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุน, บริษัท อเมริกนัอินเตอร์
แนชชั �นแนล แอสชวัรนัส ์จาํกดั  
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ทหารไทย 
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จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จาํกดั  
 

คุณชุลีกร  
เตรียมพาณิชยกุ์ล 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
(การตลาด), มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
- ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
(ไฟฟ้า), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
-  ผูจ้ดัการ สาํนักวจิยั, บลจ. กสิกรไทย 
จาํกดั 
- นักวเิคราะหก์ารลงทุน สาํนักวจิยั, บลจ. 
กสิกรไทย จาํกดั 

คุณกอบพร กุลสุรกิจ - ปริญญาโท สาขาการเงิน (International 
Programme) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชี, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาตรแ์ละการ
บญัชี ภาควชิาสถิติ, จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
- ผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. ธนชาต จาํกดั  
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, บลจ. วรรณ จาํกดั  
 

คุณสุธี  เลิศสาครศิร ิ - Master of Business Administration, 
UCLA, United States 
- ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
(ไฟฟ้า),   จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั  

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
 

คุณภรภทัร   
ตรยัพุฒิภทัร 

- ปริญญาโท สาขาการเงิน (International 
Programme) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชี, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร,์   
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน
สาํรองเลี� ยงชีพ, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา
สารทุนในประเทศ, บลจ. เอ็มเอฟซี จาํกดั 
(มหาชน) 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุนในประเทศ, บลจ. เอ็มเอฟซี 
จาํกดั (มหาชน) 

คุณวินิทร ผ่องใส - MSc in Finance 
Lancaster University, United Kingdom  
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชี ภาควชิาการธนาคารและการเงิน,   
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา
สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
- นักวเิคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
 

คุณญดาภคั โออนันต ์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน(International - ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตรา
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Programme) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชี, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร ์
(International Programme),   
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

สารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
- นักวเิคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  
 

คุณนราธิป  พฤทธิr
ธโนปจยั 

- Master of Science (Financial Analysis 
and Fund Management), University of 
Exeter, United Kingdom 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัชี ภาควชิาการธนาคารและการเงิน, 
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน
ตราสารทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

ผูล้งทุนสามารถดูรายชื�อผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเพิ�มเติมไดที้� Website: www.kasikornasset.com 
 
หนา้ที4รบัผิดชอบ 
 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 
 ลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 
 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุน ทั�งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 
 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารที�จะลงทุน 

 
4.6 รายชื4อผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน 

 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-d59-3456 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-d84-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  โทร. QA-d80-1000 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จาํกดั โทร. QA-d80-6000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-d18-1116, 02-618-1019 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. QA-P41-9100 

 บริษัทหลกัทรพัย ์นายหน้าซื� อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรลั เวลธ ์โซลูชั �น จาํกดั โทร. QPI-
842-8337 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. QA-d57-7171 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จาํกดั โทร. QA-dDB-3800 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื� อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จาํกดั โทร. QA-P61-5508 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-d>P-9234 

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั โทร. QA-dBA-5900 

 ธนาคารออมสิน โทร. QA-dC^-D821 

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-dA9-5588 
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 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-d32-7955 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-d>P->PQQ ต่อ 
808,809 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-d58-8996 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-d96-0000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-d>D-BQQQ ต่อ 
7381-2 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โทร. QA-d^P-1777 

 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-I59-0000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทร. QA-I52-
5100 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ั �น พารท์เนอร ์จาํกดั โทร. QA-d>P->QQQ ต่อ 
3870 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ั �น พารท์เนอร ์จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-d60-6688 

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั โทร. CBdd 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-d60-6666 

 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) โทร. CBdd 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-ACB-P852 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-d38-5500 

 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-I05-9000 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื� อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จาํกดั โทร. QA-P88-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั โทร. QA-D^D-C999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั โทร. QA-dI>-1718 

 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) โทร. QA-QPP-9999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีตี�  จาํกดั โทร. Q AdII dQQQ 

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (Unit Link) โทร. QA-dII-d000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. C>>P 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื� อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทร. Q-A088-9100, 
0-2343-9500,0-2088-9399 

 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. QA-d59-8000 
รายชื�อผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดใ้นภายหลงั 
โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนและไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการเพิ�มเติม 

 
4.7 ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรุงรายชื4อผูถื้อหน่วยลงทุนเพื4อใหก้ารชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุน

แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 
นายทะเบียนกองทุนคือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 
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4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการใหป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดการลงทุนที4ตก
ลงไว ้
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนคือ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) โทรศพัท ์0 2544 
3935-7 
นอกจากหน้าที�ตามสญัญาแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที�ตาม
กฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 
 

5 ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิ4มเติมเกี4ยวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 
 Website: www.kasikornasset.com 
 บริษัทจดัการที�หมายเลขโทรศพัท ์Q AdBI IPPP 
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ปัจจยัความเสี4ยงเกี4ยวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค พร็อพเพอรตี์�   เซคเตอร ์มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย์
และ/หรือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) ทั�งในและต่างประเทศ โดยมลูค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ�มขึ� นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละ
ทรพัยสิ์นอื�นที�กองทุนลงทุน ซึ�งอาจไดร้บัผลกระทบทั�งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเสี�ยงต่างๆ อาทิ 

 ความเสี4ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย ์(Market Risk) เป็นความเสี�ยงที� เกิดจากการ
เปลี�ยนแปลงของปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สงัคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณข์อง
ตลาดเงินตลาดทุน อตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ�งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที�
กองทุนหลกัลงทุนไว ้และ ส่งผลใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนมีความผนัผวน  

 ความเสี4ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย ์(Property Sector Fund) 
เนื�องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์ซึ�งบริษัทในหมวดนี� จะมีการดําเนิน
ธุรกิจที�คลา้ยคลึงกัน ดังนั�น หากในช่วงที�อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ประสบปัญหา จะทําใหด้ัชนี
หลกัทรพัยก์ลุ่มกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยมี์โอกาสลดตํ �าลงในช่วงเวลาดงักล่าวได ้อย่างไรก็ตาม ความ
เสี�ยงดังกล่าวอาจะลดลงได ้โดยบริษัทจดัการจะมีการติดตาม วิเคราะห์สภาวะตลาดของอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย ์รวมทั�งติดตามผลประกอบการและฐานะทางการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
อยา่งต่อเนื�อง  

 ความเสี4ยงจากการดาํเนินงานของผู ้ออกตราสาร (Business Risk) คือความเสี�ยงที�ราคาหุ้นอาจ
เปลี�ยนแปลงอันเนื� องมาจากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสาร รวมทั�ง
ความสามารถในการทาํกาํไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทผูอ้อกตราสารที�กองทุนหลกัลงทุน
ไว ้

 ความเสี4ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk) ซึ�งเกิดจากความเสี�ยงที�กองทุน
มีฐานะการลงทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพยข์องประเทศใดประเทศหนึ�ง ซึ�งอาจทําใหมี้ความผันผวนของ
มลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนเพิ�มมากขึ� น ทาํใหก้ารเปลี�ยนแปลงทางการเมืองและความผนัผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมาย และ การทําธุรกรรมทางการเงินของประเทศที�กองทุนไป
ลงทุน อาจส่งผลต่อราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้ทั�งนี�  กองทุนสามารถลดความเสี�ยงจากการ
ลงทุนในตลาดทุนต่างๆไดโ้ดยติดตามและวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที�
กองทุนลงทุนอย่างสมํ �าเสมอ รวมทั�ง กองทุนมีกระบวนการพิจารณาการคดัเลือกตราสารที�มีคุณภาพ 
วิเคราะหปั์จจยัพื� นฐานของตราสารนั�นๆ เพื�อใหสิ้นทรพัยที์�ลงทุนมีคุณภาพและมีการกระจายการลงทุนที�
เหมาะสม  

 ความเสี4ยงจากกฎขอ้บังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกับ
ความเสี�ยงอนัเนื�องจากหลายปัจจยั เช่น ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยน ความผนัผวนของตลาด การ
เขา้แทรกแซงภาคเอกชนของรัฐบาล ขอ้จํากัดเรื�องการเขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลที�เขม้งวด 
นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มั �นคงทางการเมืองและ
ภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จํากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการ
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบ
การชาํระราคาและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

 ความเสี4ยงจากขอ้จาํกัดการนาํเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสี�ยงที�รฐับาล
ของประเทศที�กองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที�เกิดวิกฤตการณ์ที�ไม่ปกติ หรือเกิดการ
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เปลี�ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ การเมืองหรือสงัคม ทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ 
ซึ�งอาจส่งผลให ้ผู้ลงทุนอาจได้รับชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที�กําหนดไวใ้น
หนังสือชี� ชวน 

 สภาพคล่องของหลักทรพัยที์4กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ�งเกิดขึ� นจากการที�กองทุนไม่สามารถ
จาํหน่ายหลกัทรพัยที์�ลงทุนไดใ้นราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลกัทรพัยที์�
กองทุนหลกัทาํการซื� อขายหลกัทรพัยอ์าจจะหยุดรบัคาํสั �งซื� อขายเนื�องจากสภาวะตลาดในขณะนั�น ความ
เสี�ยงขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน  

 ความเสี4ยงจากอตัราแลกเปลี4ยน (Exchange Rate Risk) เป็นความเสี�ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ
ทาํใหก้องทุนมีความเสี�ยงจากการเคลื�อนไหวของเงินตราต่างประเทศซึ�งเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะ
เศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื� นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพ
ทางการเมืองทั�งในและนอกประเทศ การเก็งกาํไรค่าเงิน เป็นตน้  

 ความเสี4ยงที4เกิดจากการลงทุนในสัญญาซื� อขายล่วงหนา้ ความเสี�ยงที�เกิดจากราคาของหลักทรัพย์
อา้งอิงมีความผนัผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น อตัราดอกเบี� ย อตัราแลกเปลี�ยน หรือปัจจยั
ทางเศรษฐกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งส่งผลใหร้าคาของสัญญาซื� อขายล่วงหน้ามีการเปลี�ยนแปลงอย่างมี
นัยสาํคญั และ เนื�องจากสญัญาซื� อขายล่วงหน้ามีการตีมลูค่าตามราคาตลาดทุกวนั ซึ�งอาจจะทาํใหร้าคา
ของสัญญาซื� อขายล่วงหน้าปรับเพิ�มขึ� นหรือลดลงอย่างมากโดยอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือ
ตรงกันขา้มกับหลักทรัพย์ที�กองทุนได้ลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการดําเนินการติดตามความ
เคลื�อนไหวของราคาสญัญาซื� อขายล่วงหน้า เป็นประจาํ สมํ �าเสมอ และประเมินมลูค่าตลาดของสญัญาทุก
วันเพื�อรักษาระดับเงินประกัน (margin) ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดอนุพันธ์ รวมทั�งศึกษา
วิเคราะหปั์จจยัที�เกี�ยวขอ้งที�มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปลี�ยนสถานะการลงทุนในสญัญาซื� อขาย
ล่วงหน้าใหท้ันเหตุการณ์โดยการคาํนวณอัตราส่วนในการลงทุนที�เหมาะสมกบัภาวะการณ์เพื�อใหเ้กิด
ประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา นอกจากจากนี�  ยงัมีความเสี�ยงที�เรียกว่า Basis Risk ซึ�งเกิดจาก
การที�สญัญาซื� อขายล่วงหน้าที�กองทุนลงทุนเพื�อป้องกนัความเสี�ยงมีการเคลื�อนไหวของราคาที�แตกต่างไป
จากผลตอบแทนกองทุนที�ตั�งใจจะคุม้ครองความเสี�ยง ตวัอย่างเช่นในบางขณะที�ผูจ้ดัการกองทุนตอ้งการ
ลดความเสี�ยงต่อความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทุนอาจทาํการป้องกนัความ
เสี�ยงโดยใชส้ัญญาซื� อขายล่วงหน้าหรือตราสารอนุพนัธ์ อย่างไรก็ตาม ดชันีอา้งอิงสาํหรบัสญัญาซื� อขาย
ล่วงหน้าและตราสารอนุพนัธด์งักล่าวอาจมีอตัราความผนัผวนที�แตกต่างจากตราสารที�กองทุนถืออยู ่ทั�งนี�  
บริษัทจดัการอาจลดความเสี�ยงดา้นนี� ลงจากการที�ผูจ้ดัการกองทุนย่อมคํานวณสัดส่วนในการป้องกัน
ความเสี�ยงเมื�อภาวการณล์งทุนเปลี�ยนแปลง เพื�อใหไ้ดส้ดัส่วนในการป้องกนัความเสี�ยงที�เหมาะสมสาํหรบั
กองทุนเพื�อสะทอ้นถึงการคาดการณ์ของผูจ้ดัการกองทุน อย่างไรก็ตาม แมมี้การลงทุนในสญัญาซื� อขาย
ล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงก็อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเสี�ยงไดท้ั�งหมด และเสียโอกาสในการรบั
ผลตอบแทนที�ดีขึ� นหากตลาด ฯ ไม่เคลื�อนไหวไปในทิศทางที�คาดการณไ์ว ้
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นที4 1 : อตัราสว่นการลงทุนที4คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit)  
ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ� นไป 
  

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ตํ �า
กว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  
3.1 หน่วย CIS ในประเทศ 

  
ไม่เกิน 10% 

  3.1 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่เกิน 25% 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี�  
4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั�งนี�  เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที�รฐับาล
เป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 
หรือไม่เกิน 10% เมื�อเป็นการ

ลงทุนในต่างประเทศหรือผูมี้ภาระ
ผูกพนัมีภูมิลาํเนาอยูต่่างประเทศ 
โดยเลือกใช ้credit rating แบบ 

national scale  
5 ตราสารที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี�  

5.1 เป็นตราสารหนี�  หรือตราสารกึ�งหนี� กึ�งทุน ที�ผูอ้อกจดัตั�งขึ� นตาม
กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที�ไดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี�  
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั �วไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
5.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี� น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัที�ลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 
5.2.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี�  
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง
ประเทศไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
5.2.3.9 บล. 

ไม่เกินอตัราดงันี�  แลว้แต่อตัราใด
จะสูงกว่า 

(1) 10%หรือ 

(2) นํ�าหนักของตราสารที�ลงทุน
ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
5.5 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี� มากกวา่ 397 วนั นับ
แต่วนัที�ลงทุน ตอ้งขึ� นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรพัยสิ์นดงันี�  
6.1 ตราสารทุนที�จดทะเบียนซื� อขายในกระดานซื� อขายหลกัทรพัย์
สาํหรบัผูล้งทุนทั �วไปของ SET หรือของตลาดซื� อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที�ผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่ง
ดาํเนินการแกไ้ขเหตุที�อาจทาํใหมี้การเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซื์� อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื� อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 
6.2 ตราสารทุนที�ออกโดยบริษทัที�จดัตั�งขึ� นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ�งหุน้ของบริษัทดงักล่าวซื� อขายในกระดานซื� อ
ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทั �วไปของ SET หรือของตลาดซื� อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทที�อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ
แกไ้ขเหตุที�อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหุน้ออกจากการซื� อขายใน SET 
หรือในตลาดซื� อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 
6.3 หุน้ที�อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื� อขายตาม 6.1 
6.4 ตราสารที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี�   
6.4.1 เป็นตราสารหนี�  ตราสารกึ�งหนี� กึ�งทุน ที�ผูอ้อกจดัตั�งขึ� นตาม
กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั�นในต่างประเทศ หรือผูอ้อก
จดัตั�งขึ� นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที�ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจในประเทศไทย)  
6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
6.4.3 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี�  
6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื� อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 
6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั �วไปโดยมีรายละเอียด
ตามแบบ filing  
6.4.3.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี� น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัที�ลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.4.3.1 
หรือ 6.4.3.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคล
ดงันี�  
6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 
6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทาํนองเดียวกบั
บุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 
6.4.4 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี� มากกวา่ 397 วนั
นับแต่วนัที�ลงทุน ตอ้งขึ� นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 
market 
6.5 DW ที�มี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี�  แลว้แต่
อตัราใด 
จะสูงกว่า 
(1) 10% หรือ 
(2) นํ�าหนักของทรพัยสิ์นที�ลงทุน
ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 
6.6 ธุรกรรมดงันี�  ที�คู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 
6.6.1 reverse repo 
6.6.2 OTC derivatives 
6.7 หน่วย property ที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี�  
6.7.1 จดทะเบียนซื� อขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียน
ซื� อขายในกระดานซื� อขายหลกัทรพัยผู์ล้งทุนทั �วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื� อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที�
อยูร่ะหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที�อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื� อขายใน SET หรือในตลาดซื� อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ)  
6.7.2 เป็นหน่วย property ที�มีหรือไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทุน
ในอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) 
ตามแนวทางที�สาํนักงานกาํหนด 
6.8 หน่วย infra ที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี�  
6.8.1 จดทะเบียนซื� อขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียน
ซื� อขายในกระดานซื� อขายหลกัทรพัยผู์ล้งทุนทั �วไปของ SET หรือของ
ตลาดซื� อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที�
อยูร่ะหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที�อาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วย
ดงักล่าวออกจากการซื� อขายใน SET หรือในตลาดซื� อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศ )  
6.8.2 เป็นหน่วย infra ที�ไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสรา้งพื� นฐาน (diversified fund) ตามแนวทางที�สาํนักงานกาํหนด 

7 หน่วย infra ของกองทุนที�มีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสรา้งพื� นฐาน (diversified fund) ตามแนวทางที�สาํนักงาน
กาํหนด และมีลกัษณะตาม 6.8.1 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยสิ์นอื�นนอกเหนือจากที�ระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี�  ไม่มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก  ผูอ้อกตราสาร
หรือคู่สญัญา แลว้แต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทุน 
2. derivatives on organized exchange 
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สว่นที4 2 : อตัราสว่นการลงทุนที4คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทที�อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  
  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ�งดงันี�  
แลว้แต่ 
อตัราใดจะสูงกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ�าหนักของทรพัยสิ์นที�ลงทุน
ใน  

benchmark + 10% 

 หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี�  ไม่มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั group limit  
                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทุน 
                      2. derivatives on organized exchange 

สว่นที4 3 : อตัราสว่นการลงทุนที4คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที�นิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 
เป็นผูอ้อก ผูส้ั �งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี�  
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ� น 
1.2 ธพ. 
1.3 บง. 
1.4 บค. 
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นที�กองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยใน
รอบปีบญัชี เวน้แต่เป็น กองทุน
รวม ที�มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้
เฉลี�ยตามรอบอายุกองทุน 
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั กองทุน
รวม ที�อายุกองทุนคงเหลือ < 6 
เดือน ทั�งนี�  เฉพาะ กองทุนรวม ที�มี
อายุโครงการ > 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงันี�  
2.1 B/E หรือ P/N ที�มีเงื�อนไขหา้มเปลี�ยนมือแต่กองทุน 
ไดด้าํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได ้
ตามวธีิการที�กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื�อนไขใหก้องทุน 
สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลา 
การฝากเกิน 12 เดือน  
2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี�  แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี�  ตราสาร
กึ�งหนี� กึ�งทุน ที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี�  
2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนที� 1 : 
อตัราส่วนการลงทุนที�คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา 
(single entity limit) 
2.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัตํ �ากวา่ investment grade หรือไม่

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 
มี credit rating  

3 reverse repo ในประเทศ ไม่เกิน 25% 
4 securities lending ในประเทศ  ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ�งไดแ้ก่  

5.1 ทรพัยสิ์นตามขอ้ 8 ในส่วนที� 1 : อตัราส่วนการลงทุนที�
คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
5.2 ตราสารหนี�  ตราสารกึ�งหนี� กึ�งทุนที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือของ
ตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารตํ �ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(non-
investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 
  

6 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 
7 derivatives ดงันี�  

7.1 การเขา้ทาํธุรกรรม 
derivatives ที�มีวตัถุประสงค์
เพื�อการลดความเสี�ยง 
(hedging)  

ไม่เกินมลูค่าความเสี�ยงที�มีอยู ่ 

7.2 การเขา้ทาํธุรกรรม 
derivatives ที�มิใช่เพื�อการ
ลดความเสี�ยง (non-
hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จาํกดั net exposure ที�เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 
100% ของ NAV 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดาํเนินงานของ กองทุนรวมไม่มี
ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั product limit 

สว่นที4 4 : อตัราสว่นการลงทุนที4คาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที4ลงทุน (concentration limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น  
1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหนึ�ง ทุก กองทุนรวม รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย

เดียวกนั ตอ้งมีจาํนวนหุน้ของบริษัทรวมกนั < 25% ของ
จาํนวนสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษัทนั�น (ไม่นับรวมการ
ถือหุน้ของกองทุนรวมวายุภกัษ์) 

 
  

 
2 ตราสารหนี�  ตราสารกึ�งหนี� กึ�งทุนของผูอ้อก

รายใดรายหนึ�ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี�
ภาครฐัไทยหรือตราสารหนี� ภาครฐั
ต่างประเทศ) 

22.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี� สินทางการเงิน (financial 
liability) ของผูอ้อกตราสารรายนั�น ตามที�เปิดเผยไวใ้นงบ
การเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด  ทั�งนี�  ในกรณีที�ผู ้
ออกตราสารมีหนี� สิน ทางการเงินที�ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 
บลจ. อาจนํามลูค่าหนี� สิน ทางการเงินดงักล่าวมารวมกบั
มลูค่าหนี� สินทางการเงินตาม งบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดย
ขอ้มลูหนี� สินทางการเงินนั�นจะตอ้งเป็นขอ้มลูที�มีการเผยแพร่
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น  
เป็นการทั �วไป และในกรณีที�ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี� สินทาง
การเงินตามที�เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีล่าสุด ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก
และเสนอขายตราสารตามขอ้นี� ของผูอ้อกรายนั�นเป็นรายครั�ง  
เวน้แต่ในกรณีที�ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื�นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้
พิจารณาเป็นรายโครงการ 

  2.2 ในกรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี� โดยเป็นตรา
สารที�ออกใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัตํ �ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื�อ
กองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 
1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็น
รายครั�ง เวน้แต่กรณีที�ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื�นแบบ filing ใน
ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณา
เป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรา
สารที�ออกโดยบุคคลดงันี�  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนั
การเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทาํนองเดียวกบั
บุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั�งหมดของ MF หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที�ออกหน่วยนั�น  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี�   
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที�มีลกัษณะครบถว้น
ดงันี� โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน  
(1.1) มีขนาดเล็ก  
(1.2) จดัตั�งขึ� นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  
(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื�นที� บลจ. เดียวกนั เป็น
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น  
ผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการ  

4 หน่วย infra ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ�ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทั�งหมดของกองทุน 
property ที�ออกหน่วยนั�น เวน้แต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี�  โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
สาํนักงาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั�งขึ� นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

5 หน่วย property ของกองทุนใด 
กองทุนหนึ�ง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทั�งหมดของกองทุน 
property ที�ออกหน่วยนั�น เวน้แต่เป็นหน่วย property ของ
กองทุนที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี�  โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
สาํนักงาน  
(1) มีขนาดเล็ก  
(2) จดัตั�งขึ� นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  
(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

 หมายเหตุ : ทั�งนี�  การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที�แกไ้ขเพิ�มเติม 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั�งหมดที4เรียกเก็บจากผูซื้� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
ของรอบระยะเวลาตั�งแตว่นัที4 S มิถนุายน  ถึงวนัที4 mS พฤษภาคม เป็นระยะเวลา m ปี ยอ้นหลงั 

 อตัราตามโครงการ(3) เรียกเก็บจริง(3) 
ปี oy/p{ 

เรียกเก็บจริง(3) 
ปี p{/pS 

เรียกเก็บจริง(3) 
ปี pS/pU 

1. ค่าใชจ้า่ยที4หกัโดยตรงจากผูซื้� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(S) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินรอ้ยละ I.QQ 1.00 1.00 1.00 
1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื� อคืน ไม่เกินรอ้ยละ I.QQ ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 
1.3. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื� อ
หรือขายหลกัทรพัยเ์มื�อมีการสั �งซื� อหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

ไม่เกินรอ้ยละ 
0.75(2)   

ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ 

1.4. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื� อคืนของกองทุนตน้ทาง หรือค่าธรรมเนียมการ
ขายของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 

2. ค่าใชจ้า่ยที4หกัโดยตรงจากผูซื้� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามที4จา่ยจริง) 
2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราที�นายทะเบียนกาํหนด 
2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุน 

อตัราที�นายทะเบียนกาํหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน อตัราที�สถาบนัการเงินกาํหนด 
2.4. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซื้� อหน่วย
ลงทุน 

อตัราที�สถาบนัการเงินกาํหนด 

2.5. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�ผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัท
จดัการ หรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็น
กรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่มี 

3. ค่าใชจ้า่ยที4เรียกเก็บจากกองทุนรวม(S)(รอ้ยละของมูลคา่ทรพัยสิ์นฯ)(}) 
3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน I.ACQQ ต่อปี 1.07 1.07 1.07 
3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน Q.AdB> ต่อปี 0.03 0.03 0.03 
3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน Q.IACQ ต่อปี 0.08 0.08 0.08 
3.4. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ (^) ตามที�จ่ายจริง 0.02 0.01 0.01 
4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา และประชาสมัพนัธที์4เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก ไม่เกิน C.07% ของ

จาํนวนเงินทุนของ
โครงการ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก ไม่เกิน C.07% ของ
มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

5. ประมาณการคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั�งหมด(d)  
(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์นฯ) 

ไม่เกิน ^.QCA> ต่อ
ปี 

1.20 1.19 1.19 

6. ค่าใชจ้า่ยในการซื� อขายหลกัทรพัย ์ 
(รอ้ยละของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ) 

ตามที�จ่ายจริง 0.37 0.16 0.24 

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ�มอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไมเ่กินรอ้ยละ > ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่าย
ภายในรอบระยะเวลา C ปี 
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(2) ค่าใชจ้่ายในการซื� อขายหลกัทรพัยจ์ะคาํนวณเขา้ไปในราคาขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน เพื�อนําเงินดงักล่าวไปชาํระเป็น
ค่าใชจ้่ายหรือคา่ธรรมเนียมในการสั �งซื� อหรือสั �งขายหลกัทรพัย ์ตามที�กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื�อสั �งซื� อหรือสั �งขายหลกัทรพัย ์
โดยบริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมดงักล่าวในช่วงระยะเวลาการเสนอขายครั�งแรก 

(3) ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม 
(4) มูลค่าทรพัยสิ์นทั�งหมดของกองทุน หกัมูลค่าหนี� สินทั�งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูล

ผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
(5) ค่าใชจ้่ายอื�นที� < รอ้ยละ Q.QC ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 
(6) ไม่รวมค่านายหนา้ซื� อขายหลกัทรพัยแ์ละค่าธรรมเนียมต่างๆที�เกิดขึ� นจากการซื� อขายหลกัทรพัย ์

 
 

ค่านายหนา้ซื� อขายหลกัทรพัย ์ตั�งแตว่นัที4 1 มิถนุายน UopS ถึงวนัที4 31 พฤษภาคม UopU 
 

อนัดบั ชื4อ ค่านายหนา้ 
(บาท) 

อตัราสว่น 
ค่านายหนา้ 

1 DBS Vickers Securities (Singapore) Pte Ltd.      17,549,923.27 60.94% 

2 บล.ยโูอบีเคยเ์ฮียน(ประเทศไทย) จาํกดั        3,899,353.96 13.54% 

3 บมจ.หลกัทรพัยก์สิกรไทย        2,707,398.23 9.40% 

4 บล. เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั            546,335.32 1.90% 

5 บล. ภทัร จาํกดั(มหาชน)            543,458.22 1.89% 

6 บล. บวัหลวง จาํกดั (มหาชน)            470,611.08 1.63% 

7 บล. ธนชาต จาํกดั(มหาชน)            435,469.36 1.51% 

8 บล. ยบีูเอส(ประเทศไทย) จาํกดั            419,603.55 1.46% 

9 บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั            413,790.66 1.44% 

10 บล. ไทยพาณิชย ์จาํกดั            355,656.58 1.23% 

11 อื�นๆ        1,459,412.86 5.07% 

 รวม    28,801,013.09 100.00% 
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค พร็อพเพอรต์ี�  เซคเตอร ์
ณ วนัที4 mS พฤษภาคม UopU 
 

CG Scoring

ปี 2561 (*)

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นในประเทศ 7,930,287,959.82 51.16

หุน้สามัญ

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ

- 100,800,000.00 0.65

-พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 142,500,000.00 0.92

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 137,806,360.00 0.89

-ขนส่งและโลจสิติกส์

- 1,087,060,000.00 7.01

หน่วยลงทุน

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ 5,566,993,909.80 35.92

เงินฝาก 895,127,690.02 5.77

หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นต่างประเทศ 8,620,202,450.77 55.61

ประเทศสิงคโปร์

หุน้สามัญ

Ascendas Real Estate Investment Trust 1,159,814,998.91 7.48

CapitaLand Commercial Trust 901,844,039.37 5.82

CDL Hospitality Trusts 410,890,376.28 2.65

CapitaLand Mall Trust 1,014,340,250.10 6.54

-กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละกองทรัสตเ์พื4อ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยห์รือ REITs - ใน

ประเทศ

ทรัสต์เพื�อการลงทุนในสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม ์โกรท

กองทุนรวมโครงสรา้งพื� นฐานเพื�อ

อนาคตประเทศไทย

-Property Fund & Real Estate Investment Trusts 

or REITs  - Foreign

% NAVมูลค่าตามราคาตลาดรายละเอียดการลงทุน
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค พร็อพเพอรต์ี�  เซคเตอร ์
ณ วนัที4 mS พฤษภาคม UopU (ตอ่) 

CG Scoring

ปี 2561 (*)

หุน้สามัญ

Frasers Commercial Trust 101,370,856.29 0.65

Frasers Centrepoint Trust 769,352,696.45 4.96

FAR EAST HOSPITALITY TRUST 192,814,718.18 1.24

FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 257,618,807.64 1.66

Kepple DC REIT 514,407,479.49 3.32

Keppel REIT 463,344,277.30 2.99

Mapletree Commercial Trust 666,801,441.02 4.30

Mapletree Industrial Trust 705,690,076.90 4.55

Mapletree Logistics Trust 778,856,407.38 5.02

Suntec Real Estate Investment Trust 475,077,490.38 3.06

เงินฝาก 207,978,535.08 1.34

สัญญาซื� อขายล่วงหนา้ 60,169,998.61 0.39

สัญญาที4อา้งอิงกับอัตราแลกเปลี4ยน 60,169,998.61 0.39

สินทรัพยห์รือหนี� สินอื4น (1,110,258,204.50) (7.16)

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 15,500,402,204.70 บาท

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน 40.62%

รายละเอียดการลงทุน

-Property Fund & Real Estate Investment Trusts 

or REITs  - Foreign

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV
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รายละเอียดการลงทุน การกูย้มืเงินและการก่อภาระผกูพนัของกองทุนเปิดเค พร็อพเพอรต์ี�  เซคเตอร ์
ณ วนัที4 mS พฤษภาคม UopU (ตอ่) 
(*) คาํอธิบาย Corporate Governance Scoring หรือ "CG Scoring"

CG Scoring คือการวดัผลการกํากับดูแลกิจการที�ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ("IOD")

โดยกรอบในการพิจารณาและนํ�าหนักการใหค้ะแนนที�ใชใ้นปี 2561 แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี�

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 15%

2. การปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน 10%

3. การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 20%

4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 20%

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 20%

โดย IOD จะทําการเผยแพร่รายชื�อเฉพาะบริษัทที�ไดค้ะแนนอยู่ในระดับ “ดี” ขึ� นไป ซึ�งม ี3 กลุ่มคือ “ดี” “ดีมาก” และ “ดีเลิศ”

โดยใชส้ัญลักษณ์ตามตารางดังกล่าวขา้งล่าง

ความหมาย

ดีเลิศ

ดีมาก

ดี

ดีพอใช ้

ผ่าน

N/A

60-69

50-59

ตํ 4ากว่า 50

สัญลักษณ์

Range Number of  Logo

No logo given

ช่วงคะแนน

SCORE

90-100

80-89

70-79

 

 

รายงานสรุปจาํนวนเงินลงทุนในตราสารแห่งหนี�  เงินฝาก หรือตราสารกึ4งหนี� กึ4งทุน 
  กลุ่มของตราสาร    มูลค่าตามราคาตลาด %NAV 

(ก) ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ  0.00 0.00 

(ข) ตราสารที�ธนาคารที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ� น ธนาคารพาณิชย ์หรือบริษัทเงินทุน เป็นผูอ้อก 
ผูส้ั �งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ํ�าประกนั 

1,103,106,225.10 7.12 

(ค) ตราสารที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(investment grade) 0.00 0.00 

(ง) ตราสารที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัตํ �ากว่าอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(investment 
grade) หรือตราสารที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 

0.00 0.00 

(จ) ตราสารที�มีคุณสมบติัไม่ครบตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที� ทน.87/2558 0.00 0.00 
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รายละเอียดการและอนัดบัความน่าเชื4อถือของตราสารแห่งหนี�  เงินฝาก หรือตราสารกึ4งหนี� กึ4งทุนที4
กองทุนลงทุนหรือมีไวเ้ป็นรายตวั 

 
      อนัดบั อนัดบั มูลค่า มูลค่าตาม 

 ประเภท ผูอ้อก   วนัครบกาํหนด ความน่าเชื4อถือ ความน่าเชื4อถือ หนา้ตั �ว ราคาตลาด 

      ของตราสาร ของผูอ้อก/คํ�าประกนั   

1. เงินฝากธนาคาร Clearsteam Banking  N/A N/A  207,095,682.57 

  Luxembourg       

2. เงินฝากธนาคาร JP Morgan Chase Bank, N.A.  N/A Aa3,P-1  882,852.51 

3. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  N/A AA+(tha),F1+(tha)  4,573,105.70 

4. เงินฝากธนาคาร บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์  N/A AA+(tha),F1+(tha)  890,554,584.32 

 
สดัส่วนเงินลงทุนขั�นสูงต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนที�บริษทัจดัการตั�งไวใ้นแผนการลงทุนสาํหรบักลุ่ม
ตราสาร ตาม (ง) เท่ากบั Q.QQ%
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ตารางเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค พรอ็พเพอรต์ี�  เซคเตอร ์กบัเกณฑม์าตรฐาน 

(1) ผลการดาํเนินงานตามปีปฏิทินยอ้นหลงั  

หน่วย: % ต่อปี 

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559* 2560 2561 

ผลตอบแทนกองทุนรวม N/A N/A N/A N/A N/A 4.49 13.82 4.11 

ผลตอบแทนตวัชี� วดั** N/A N/A N/A N/A N/A 1.38 17.82 3.04 

ความผนัผวน  
(Standard deviation)  
ของผลการดาํเนินงาน 

N/A N/A N/A N/A N/A 7.94 4.46 6.02 

ความผนัผวน (Standard  
deviation) ของตวัชี� วดั** N/A N/A N/A N/A N/A 6.94 4.08 5.32 

*ในปีที�กองทุนจดัตั�ง จะแสดงผลการดาํเนินงานตั�งแต่วนัจดัตั�งกองทุนจนถึงวนัทาํการสุดทา้ยของปีปฏทิินนั�น 

(2) ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงั ณ วนัที4 mS พฤษภาคม UopU 

  ตั�งแต่ตน้ปี 
(%) 

3 เดือน 
(%) 

6 เดือน 
(%) 

1 ปี 
(%ตอ่ปี) 

3 ปี 
(%ตอ่ปี) 

5 ปี 
(%ตอ่ปี) 

10 ปี 
(%ตอ่ปี) 

ตั�งแต่
จดัตั�ง 

(%ตอ่ปี) 
ผลตอบแทนกองทุนรวม 11.83 4.97 10.56 14.72 11.46 N/A N/A 11.46 

ผลตอบแทนตวัชี� วดั** 11.81 5.75 10.41 14.65 11.23 N/A N/A 11.23 

ความผนัผวน  
(Standard deviation)  
ของผลการดาํเนินงาน (%ตอ่ปี) 

5.60 6.09 5.61 5.56 5.96 N/A N/A 5.96 

ความผนัผวน (Standard 
deviation) ของตวัชี� วดั  
(%ตอ่ปี)** 

5.45 5.76 5.38 5.30 5.36 N/A N/A 5.36 

 
** กองทุนใชด้ชันีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื�อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (>Q%) และ ดชันี FTSE Strait Times REITs (>Q%) ปรบัดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน 
เมื�อเทียบกบัคา่สกุลเงินบาท ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน เป็นตวัชี� วดัของกองทุน  

*** ผลการดาํเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิไดเ้ป็นสิ�งยืนยนัถึงผลการดาํเนินงานในอนาคต    

**** เอกสารการวดัผลการดาํเนินงานของกองทุนรวมฉบบันี�  ไดจ้ดัทาํขึ� นตามมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงาน
ของกองทุนของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

กองทุนนี� เคยมีผลขาดทุนสูงสุดที�เกิดขึ� นจริง (Maximum Drawdown)  นับตั�งแต่จดัตั�งกองทุนจนถึงวนัสิ� นรอบ
ระยะเวลาบญัชีที�ผ่านมา เท่ากบั ->.Q^% 
 



รายการคาํถามและคาํตอบเกี�ยวกบักองทุนเปิดเค พร็อพเพอรตี์�  เซคเตอร ์ 40 

 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื4อถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื4อถือ 
บริษทั ทริสเรทติ� ง จาํกดั 

 

ทริสเรทติ� งใชส้ญัลกัษณต์วัอกัษรแสดงผลการจดัอนัดบัเครดิตตราสารหนี� ระยะกลางและระยะยาวจาํนวน 8 
อนัดบั โดยเริ�มจาก AAA ซึ�งเป็นอนัดบัเครดิตสูงสุด จนถึง D ซึ�งเป็นอนัดบัตํ �าสุด โดยตราสารหนี� ระยะกลาง
และยาวมีอายุตั�งแต่ 1 ปีขึ� นไป และแต่ละสญัลกัษณมี์ความหมายดงันี�  

 
AAA - อนัดบัเครดิตสูงสุด มีความเสี�ยงตํ �าที�สุด บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบี� ยและคืนเงินตน้ใน
เกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ   
     
AA - มีความเสี�ยงตํ �ามาก บริษทัมีความสามารถในการชาํระดอกเบี� ยและคืนเงินตน้ในเกณฑส์งูมาก แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที�อยูใ่น
ระดบั AAA   
     
A - มีความเสี�ยงในระดบัตํ �า บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบี� ยและคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูง แต่อาจ
ไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที�อยูใ่น
ระดบัสูงกวา่  
     
BBB - มีความเสี�ยงในระดบัปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชาํระดอกเบี� ยและคืนเงินตน้ในเกณฑที์�
เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกว่า และอาจ
มีความสามารถในการชาํระหนี� ที�อ่อนแอลงเมื�อเทียบกบัอนัดบัเครดิตที�อยูใ่นระดบัสูงกว่า  
     
อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื�องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื�อจาํแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื4อถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื4อถือ 
บริษทั ฟิทช ์เรทติ� งส ์ จาํกดั 

 
อนัดบัความน่าเชื�อถือระยะยาวของตราสารหนี�   แบ่งไดด้งันี�  
 
อนัดบัเครดิตในระดบัน่าลงทุน (Investment Grade) 
’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั�นสูงสุด และมีความเสี�ยงตํ �าที�สุด มีความสามารถในการชาํระดอกเบี� ย
และคืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงสุด และไดร้บัผลกระทบน้อยมากจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ�งแวดลอ้มอื�นๆ  
 
‘AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือสูงมาก และมีความเสี�ยงตํ �ามาก มีความสามารถในการชาํระดอกเบี� ยและ
คืนเงินตน้ในเกณฑส์ูงมาก แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้ม
อื�นๆ มากกว่าอนัดบัเครดิตที�อยูใ่นระดบั AAA   
 
‘A’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือสูงและมีความเสี�ยงตํ �า มีความสามารถในการชาํระดอกเบี� ยและคืนเงินตน้
ในเกณฑส์ูง แต่อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกวา่
อนัดบัเครดิตที�อยูใ่นระดบัสูงกวา่  
 
’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือปานกลางเมื�อเปรียบเทียบกบัตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัที�สูงกว่า มี
ความสามารถในการชาํระดอกเบี� ยและคืนเงินตน้ในเกณฑที์�เพียงพอ แต่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี�ยนแปลง
ทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มอื�นๆ มากกวา่ และอาจมีความสามารถในการชาํระหนี� ที�ออ่นแอลงเมื�อ
เทียบกบัอนัดบัเครดิตที�อยูใ่นระดบัสูงกวา่  อนัดบัเครดิตนี� เป็นอนัดบัเครดิตตํ �าสุดในกลุ่มของอนัดบัเครดิตใน
ระดบัน่าลงทุน 
 
อนัดบัเครดิตสนับสนุน (Support Ratings 
‘1’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ที�ระดบั A- 
 
‘2’ เทียบเท่ากบัการจดัอนัดบั ที�ระดบั BBB- 
 
อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง C อาจมีเครื�องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื�อจาํแนกความแตกต่างของ
คุณภาพของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 



รายการคาํถามและคาํตอบเกี�ยวกบักองทุนเปิดเค พร็อพเพอรตี์�  เซคเตอร ์ 42 

 

คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื4อถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื4อถือ 
บริษทั ฟิทช ์เรทติ� งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
อนัดบัความน่าเชื4อถือระยะสั�นสาํหรบัประเทศไทย 
 
F1(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถขั�นสูงสุดในการชาํระหนี� ตามเงื�อนไขของตราสารตรงตามกาํหนดเมื�อ
เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื�นๆ ในประเทศไทยภายใตอ้นัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศ
ซึ�งกาํหนดโดยฟิทช ์โดยอนัดบัความน่าเชื�อถือนี�  
จะมอบใหส้าํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�มีความเสี�ยง “น้อยที�สุด” เมื�อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื�นใน
ประเทศเดียวกนั และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหก้บัตราสารทางการเงินที�ออกหรือคํ�าประกนัโดยรฐับาล ใน
กรณีที�มีระดบัความน่าเชื�อถือสูงเป็นพิเศษ จะมีสญัลกัษณ ์“+” แสดงไวเ้พิ�มเติมจากอนัดบัความน่าเชื�อถือที�
กาํหนด  
 
F2(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหนี� ตามเงื�อนไขทางการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัที�น่าพอใจเมื�อ
เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหนี� อื�นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ระดบัของความน่าเชื�อถือดงักล่าวยงัไม่
อาจเทียบเท่ากบักรณีที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สูงกว่า  
 
F3(tha)  
แสดงถึงระดบัความสามารถในการชาํระหนี� ตามเงื�อนไขของตราสารการเงินตามกาํหนดเวลาในระดบัปาน
กลางเมื�อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื�นหรือตราสารอื�นในประเทศเดียวกนั อยา่งไรก็ดี ความสามารถใน
การชาํระหนี� ดงักล่าวจะมีความไม่แน่นอนมากขึ� นไปตามความเปลียนแปลงในทางลบในระยะสั�นมากกวา่ตรา
สารที�ไดร้บัการจดัการจดัอนัดบัที�สูงกว่า 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัความน่าเชื4อถือของสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื4อถือ 
บริษทั ฟิทช ์เรทติ� งส ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 
อนัดบัความน่าเชื4อถือระยะยาวสาํหรบัประเทศไทย 
AAA (tha) 
’AAA’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั�นสูงสุดของอนัดบัความน่าเชื�อถือภายในประเทศไทย ซึ�งกาํหนดโดย
ฟิทชโ์ดยอนัดบัความน่าเชื�อถือนี� จะมอบใหก้บัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�มีความเสี�ยง “น้อยที�สุด” เมื�อ
เปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย และโดยปกติแลว้จะกาํหนดใหแ้ก่ตราสารทาง
การเงินที�ออกหรือคํ�าประกนัโดยรฐับาล 
 
AA (tha) 
’AA’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั�นสูงมากเมื�อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย 
โดยระดบัความน่าเชื�อถือของตราสารทางการเงินขั�นนี� ต่างจากผูอ้อกตราสารหรือตราสารหนี� อื�นที�ไดร้บัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื�อถือขั�นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กน้อย 
 
A (tha) 
’A’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั�นสูงเมื�อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารหรือตราสารอื�นในประเทศไทย 
อยา่งไรก็ดี การเปลี�ยนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
ชาํระหนี� โดยตรงตามกาํหนดของตราสารทางการเงินเหล่านี� มากกว่าตราสารอื�นที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถือในประเภทที�สูงกวา่ 
 
BBB (tha) 
’BBB’ แสดงถึงระดบัความน่าเชื�อถือขั�นปานกลางเมื�อเปรียบเทียบกบัผูอ้อกตราสารอื�นในประเทศไทย 
อยา่งไรก็ดี มีความเป็นไปไดม้ากว่าการเปลี�ยนแปลงของสถานการณห์รือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชาํระหนี� ไดต้รงตามกาํหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหล่านี� มากกวา่ตราสารหนี�
อื�นที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในประเภทที�สูงกว่า 
 
เครื�องบ่งชี� พิเศษสาํหรบัประเทศไทย “tha” จะถูกระบุไวต่้อจากอนัดบัความน่าเชื�อถือทุกอนัดบั เพื�อแยก
ความแตกต่างออกจากการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือระดบัสากล เครื�องหมาย “+” หรือ “-“ อาจจะถูกระบุไว ้
เพิ�มเติมต่อจากอนัดบัความน่าเชื�อถือสาํหรบัประเทศหนึ�งๆ เพื�อแสดงถึงสถานะยอ่ยโดยเปรียบเทียบกนั
ภายในอนัดบัความน่าเชื�อถือขั�นหลกั ทั�งนี�  จะไม่มีการระบุสญัลกัษณต่์อทา้ยดงักล่าวสาํหรบัอนัดบัความ
น่าเชื�อถืออนัดบั ”AAA(tha)” หรืออนัดบัที�ตํ �ากวา่ “CCC(tha)” สาํหรบัอนัดบัความน่าเชื�อถือในระยะยาว  
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเชื4อถือ Moody’s 
Aaa 
ตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ Aaa มีความน่าเชื�อถือสูงที�สุดที�ไดร้บัจาก Moody’s บริษัทผูอ้อกตรา
สารมีความสามารถในการชาํระหนี� สูงที�สุด 
 
Aa 
ตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ Aa แตกต่างจากตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือสูงสุด
เพียงเล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหนี� สูงมาก 
  
A 
ตราสารหนี� ที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ 
และสิ�งแวดลอ้มในทางลบมากกว่ากลุ่มที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสาร
ยงัคงมีความสามารถในการชาํระหนี� สูง 
 
Baa 
ตราสารหนี� ที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ Baa มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปลี�ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหนี� ของบริษัทผูอ้อกตรา
สารลดลง 
 
Ba 
ตราสารหนี� ที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ Ba มีความเป็นไปไดที้�ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหนี� น้อย
กว่าตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในระดบัตํ �ากวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเสี�ยงจาก
ความไม่แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ�งอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตรา
สารไม่สามารถชาํระหนี� ได ้
 
B 
ตราสารหนี� ที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ B มีความเป็นไปไดที้�ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหนี� มากกว่า
ตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ Ba แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหนี� อยูใ่น
ปัจจุบนั ทั�งนี� การเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถใน
การชาํระหนี�  หรือความตั�งใจในการชาํระหนี� ของลูกหนี�  
 
 
อนัดบัเครดิตจาก Aa ถึง C อาจมีตวัเลข 1, 2 และ 3 ต่อทา้ย เพื�อจาํแนกความแตกต่างของคุณภาพของอนัดบั
เครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเชื4อถือ Moody’s 
 
Short-Term Bank Deposit Ratings  
การจดัอนัดบัเงินฝากธนาคารระยะสั�นของธนาคารพาณิชย ์โดย Moody’s 
 
Moody’s ใชส้ญัลกัษณแ์สดงความสามารถในการชาํระคืนเงินฝากของธนาคารพาณิชย ์ดงันี�  
 
P-1  
ธนาคารพาณิชยที์�ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตที� P-1 สาํหรบัเงินฝากนั�น มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตที�ดีมาก 
ตลอดจนมีความสามารถที�แขง็แกร่งมากในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั�นในระยะเวลาที�เหมาะสม 
 
P-2  
ธนาคารพาณิชยที์�ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตที� P-2 สาํหรบัเงินฝากนั�น มีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตที�ดี และ
มีความสามารถที�แขง็แกร่งในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั�นในเวลาที�เหมาะสม 
 
P-3  
ธนาคารพาณิชยที์�ไดร้บัการจดัอนัดบัเครดิตที� P-I สาํหรบัเงินฝากนั�นจะมีสถานะคุณภาพดา้นเครดิตใน
ระดบัที�ยอมรบัได ้และมีความสามารถที�เพียงพอต่อการชาํระภาระเงินฝากระยะสั�นภายในเวลาที�เหมาะสม 
 
NP  
ธนาคารพาณิชยที์�ไดร้บัการจดัอนัดบั “Not Prime”  สาํหรบัเงินฝากนั�น มีคุณภาพเครดิตตํ �าหรือน่ากงัวลและ
มีความไม่แน่นอนในความสามารถในการชาํระภาระเงินฝากระยะสั�นภายในเวลาที�เหมาะสม 
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คาํอธิบายการจดัอนัดบัตราสารของสถาบนัจดัอนัดบัความเชื4อถือ Standard & Poor’s 
 
AAA 
ตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ AAA มีความน่าเชื�อถือสูงที�สุดที�ไดร้บัจาก Standard & Poor’s บริษัทผู้
ออกตราสารมีความสามารถในการชาํระหนี� สูงที�สุด 
 
AA 
ตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ AA แตกต่างจากตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือสูงสุดเพียง
เล็กน้อย บริษัทผูอ้อกตราสารมีความสามารถในการชาํระหนี� สูงมาก 
  
A 
ตราสารหนี� ที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ A อาจไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ�งแวดลอ้มในทางลบมากกวา่กลุ่มที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือสูงกว่า อยา่งไรก็ดีบริษทัผูอ้อกตราสารยงัคงมี
ความสามารถในการชาํระหนี� สูง 
 
BBB 
ตราสารหนี� ที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ BBB มีความปลอดภยัพอสมควร อยา่งไรก็ดีการเปลี�ยนแปลงทาง
ธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ�งแวดลอ้มในทางลบ มีแนวโน้มว่าจะทาํใหค้วามสามารถในการชาํระหนี� ของบริษัทผูอ้อกตราสาร
ลดลง 
 
BB  
ตราสารหนี� ที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ BB มีความเป็นไปไดที้�ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหนี� น้อยกว่า
ตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือในระดบัตํ �ากวา่ อยา่งไรก็ดีบริษัทผูอ้อกตราสารมีความเสี�ยงจากความไม่
แน่นอนในการดาํเนินธุรกิจ การเงิน และการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ซึ�งอาจส่งผลใหบ้ริษัทผูอ้อกตราสารไม่
สามารถชาํระหนี� ได ้
 
B 
ตราสารหนี� ที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ B มีความเป็นไปไดที้�ผูถื้อตราสารจะไม่ไดร้บัการชาํระหนี� มากกว่าตรา
สารที�ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ BB แต่บริษัทผูอ้อกตราสารยงัคงมีความสามารถในการชาํระหนี� อยูใ่นปัจจุบนั 
ทั�งนี� การเปลี�ยนแปลงทางธุรกิจ การเงิน และเศรษฐกิจในทางลบ มีแนวโน้มจะลดทอนความสามารถในการชาํระหนี�  
หรือความตั�งใจในการชาํระหนี� ของลูกหนี�  
 
อนัดบัเครดิตจาก AA ถึง CCC อาจมีเครื�องหมายบวก (+) หรือลบ (-) ต่อทา้ย เพื�อจาํแนกความแตกต่างของคุณภาพ
ของอนัดบัเครดิตภายในระดบัเดียวกนั 
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 
1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันั�น บลจ.กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการ

ชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค พร็อพเพอรตี์�   เซคเตอร ์ ทั�งนี� ผลการดาํเนินงานของ  กองทุนเปิดเค 
พร็อพเพอรตี์�   เซคเตอร ์ ไม่ไดข้ึ� นอยูส่ถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของบลจ.กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือชี� ชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซื� อหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื�อใช้
อา้งอิงในอนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ�มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือชี� ชวนส่วนขอ้มูลโครงการ
ไดที้�บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืน 

3. ผูล้งทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเสี�ยง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 
5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�นเพื�อบริษัทจัดการเช่นเดียวกบัที�บริษัทจัดการ

ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพยสิ์นอื�นเพื�อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที�สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กําหนด ทั�งนี�  ผู ้ที�สนใจจะลงทุนที�ต้องการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื�อบริษัทจัดการในรายละเอียด 
สามารถขอดูขอ้มลูไดที้�บริษัทจดัการ ตวัแทน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื�อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
และประกาศต่างๆ ที�สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัท
จดัการทราบ เพื�อที�บริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซื� อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลที�อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
(connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที�กําหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที�
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(www.sec.or.th) 

8. หนังสือชี� ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี I ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลสําคญั ส่วนขอ้มูลกองทุน
รวม  และส่วนรบัรองความถูกตอ้ง 

9. การพิจารณาร่างหนังสือชี� ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี� มิได้เป็นการแสดงว่า
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือชี� ชวนของกองทุน หรือได้
ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที�เสนอขายนั�น 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการจดัการ 

กองทุนเปิดเค พรอ็พเพอรต์ี้  เซคเตอร ์
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หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมโดยใชข้อ้มลู ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และส่วน

รบัรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี ผูส้นใจลงทุนควรรอ้งขอหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัจากบริษัทจดัการหรือผูข้าย

หน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั อาทิ วตัถุประสงคแ์ละ

นโยบายการลงทุน ความเส่ียง และคาํเตือน เป็นตน้ ก่อนตดัสินใจลงทุน 
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คาํจาํกดัความ / คาํนิยาม :  

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

และหรือ ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาสคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  

กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดเค พร็อพเพอรต้ี์ เซคเตอร ์ 

กองทุนต่างประเทศ หมายถึง กองทุนรวมท่ีเสนอขายในต่างประเทศ  

กรมธรรมป์ระกนัชีวิต หมายถึง กรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีไดร้บัการอนุมติัจากนายทะเบียนสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั

และส่งเสริมธุรกิจประกนัภยั ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยการประกนัชีวิต หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจ  

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน หมายถึง กรมธรรมท่ี์บริษทัประกนัชีวิตออกใหผู้เ้อาประกนัภยั เพื่อเป็นหลกัฐานว่าผู้

เอาประกนัภยัและบริษัทประกนัชีวิตไดมี้การทาํสญัญาประกนัชีวิตและสญัญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงวา่ผู้

เอาประกนัภยัจะชาํระค่าเบ้ียประกนัชีวิตใหแ้ก่บริษัทประกนัชีวติสาํหรบัการใหค้วามคุม้ครองต่อการมรณะ หรือการ

จ่ายเงินเม่ือมีการทรงชีพ และผูเ้อาประกนัจะชาํระเงินค่าหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยผ่านบริษัทประกนั

ชีวิต  

การเพิ่มขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงาน หมายถึง การเพิม่ขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานตามมาตรฐาน

การบญัชีสาํหรบักิจการท่ีดาํเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน ฉบบัท่ี 106 และ กาํไรสุทธิตามประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  

หน่วยลงทุนควบคู่กรมธรรม ์หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีขายควบคู่ไปกบัการขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตใน

รูปแบบของกรมธรรมป์ระกนัชีวติควบการลงทุน  

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิดเค พร็อพเพอรต้ี์ เซคเตอร ์ 

จองซ้ือ หมายถึง จองซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  

ตลาดหลกัทรพัย ์หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั  

บริษัทประกนัชีวิต หมายถึง บริษัทประกนัชีวิตผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจประกนัชีวิตตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ประกนัชีวิต และไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์การคา้หลกัทรพัย ์

หรือการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุนภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซ่ึงบริษัทจดัการ

มอบหมายใหเ้ป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายใตก้ารจดัการสาํหรบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการ

ลงทุน โดยใหห้มายความรวมถึงบุคคลอื่นใดท่ีอาจดาํเนินการดงักล่าวแทนหรือในนามของบริษทัประกนัชีวิตไดโ้ดยชอบ

ดว้ยกฎหมายตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผูดู้แลผลประโยชน์ หมายถึง ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน  

ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หมายถึง ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็นผูท่ี้

ไดร้บัใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Broker) การคา้

หลกัทรพัย ์(Dealer) และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั้งในส่วนของหลกัทรพัยท์ัว่ไป หรือหลกัทรพัยท่ี์จาํกดั

เฉพาะหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  

ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทุน  
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มติพิเศษ หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อ

หน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่ง

หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติเสียงขา้งมาก หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่ง

หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตาม

ทะเบียนหน่วยลงทุน เม่ือส้ินวนัท่ีคาํนวณน้ัน โดยคาํนวณตามหลกัสากล เป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตาํแหน่งและตดัตาํแหน่งท่ี 

5 ท้ิง  

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  

ราคาเสนอขายครั้งแรก หมายถึง ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีเสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกตามมลูค่าท่ี

ตราไวข้องหน่วยลงทุนซ่ึงจะตอ้งบวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

ราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีคาํนวณจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขาย

หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการขายน้ัน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีคาํนวณจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํ

การรบัซ้ือคืนน้ัน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

วนัทาํการ หมายถึง วนัทาํการปกติของบริษัทจดัการ  

วนัทาํการซ้ือขาย หมายถึง วนัทาํการปกติของบริษัทจดัการ โดยไม่นับรวมวนัหยุดทาํการของตลาดหลกัทรพัยท่ี์กองทุน

ลงทุน และหรือท่ีบริษัทจดัการจะประกาศเพิ่มเติม  

ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัย ์หมายถึง ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยซ่ึ์งจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน  

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทุน  

สัง่ขายคืน หมายถึง สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการรบัซ้ือคืน  

สัง่ซ้ือ หมายถึง สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในวนัทาํการขายภายหลงัจากระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  

สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หมายถึง เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์อินเทอรเ์น็ต หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดอยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งท่ีบริษทัจดัการสามารถใชส้าํหรบัรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  

หนังสือช้ีชวน หมายถึง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  

 

คาํอธิบายศพัทเ์ร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาํยอ่และความหมายของคาํยอ่ รวมถึงคาํศพัทท่ี์ปรากฏ

ในหวัขอ้ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย ์ 

  

คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวชิาชีพบญัชี

กาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงินรวม 
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คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่า

ดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย 

  

“กองทุนรวม 

พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีตั้งขึ้ นเพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัร 

สกุลเงินทอ้งถ่ินในภูมิภาคตามโครงการจดัตั้งกองทุนพนัธบตัรเอเชีย

ระยะท่ีสอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของท่ีประชุม 

กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and 

Pacific Central Banks (EMEAP) 

  

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual 

Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้น

ครบกาํหนดอายุของทรพัยสิ์น 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” รูปแบบการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้งพื้ นฐานของ

ประเทศต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายว่าดว้ย 

ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย 

ต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ 

ทาํนองเดียวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐานตาม 1. ทั้งน้ี  

ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานดงักล่าวจะจดัตั้งในรปูบริษัท  

ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งอยูใ่นรูปแบบ 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
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คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตาม 

กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน 

derivatives ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาํไร 

(speculate) 

2. มีผลใหค้วามเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของ 

ทรพัยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง 

4. สามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 

ตราสารเทียบเท่า 

เงินฝาก” 

ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นท่ีมีลกัษณะทาํนอง

เดียวกบัเงินฝาก  

2. สลากออมทรพัยท่ี์ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 

ออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะท่ี

เทียบเคียงไดก้บัเงินฝาก โดยคู่สญัญาท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถ

เรียกคืนเงินตน้จากคู่สญัญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงไดก้บั 

ผูร้บัฝากไดเ้ต็มจาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

  

“ดชันีกลุ่มสินคา้ 

โภคภณัฑ”์ 

ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีท่ีจดัทาํขึ้ นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ 

“ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 



รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค พร็อพเพอรต้ี์ เซคเตอร ์  7 

 

คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงินคลงั  

2. พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.  

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

กองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูมี้ภาระผูกพนั 

“ตราสารภาครฐั 

ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบทาํนองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทย 

ท่ีรฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือหน่วยงาน

ของรฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผู้

คํ้าประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบนัการเงินไม่ว่า 

ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ท่ีมีการอา้งอิงจาก 

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลสถาบนัการเงินของ Basel Committee  

on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ” 

ศูนยก์ลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ท่ีจดัใหมี้ขึ้ นเพื่อการซ้ือขายหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ โดยมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. มีการรวบรวมคาํเสนอซ้ือเสนอขายหลกัทรพัยจ์าก 

ผูเ้สนอซ้ือหลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2. มีการกาํหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหมี้ระบบ ซ่ึงกาํหนดเก่ียวกบั 

วิธีการในการซ้ือขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดย 

ผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการจดัการซ้ือขาย 

เป็นประการอื่น และผูเ้สนอซ้ือเสนอขายยนิยอมท่ีจะผูกพนั 

ตามหลกัเกณฑห์รือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภท 

การจดัการกองทุนรวม หรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนุญาตใหท้าํ

การซ้ือขายไดใ้น SET 
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“บริษัทยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัทาํ 

งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัทาํ 

และเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณา 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการจดัทาํ 

งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัทาํ 

และเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณา 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิ 

ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

ซ่ึงกาํหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ 

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการกาํหนด 

ประเภทหลกัทรพัยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 

“ผูมี้ภาระผูกพนั” ผูท่ี้มีภาระผูกพนัในการชาํระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะ 

ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ํา้ประกนั แลว้แต่

กรณี 

“ศูนยซ้ื์อขาย 

derivatives” 

ศูนยซ้ื์อขายดงัน้ี 

1. ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ท่ีไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

2. ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ซ่ึงจดัตั้งขึ้ นและใหบ้ริการไดต้าม 

กฎหมายต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากสาํนักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 

ท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้งพื้ นฐาน 

ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ย 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายว่าดว้ย 

ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
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2. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย  

ต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะ 

ทาํนองเดียวกบักองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่า 

จะจดัตั้งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรูปอื่นใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งอยูใ่นรปู

แบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศ 

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตาม 

กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสั้น” หุน้กูท่ี้มีกาํหนดเวลาชาํระหน้ีไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

“B/E” ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัช้ีวดัของกองทุน ซ่ึงเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันี 

ท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบาย 

การลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 

2. ผูท้าํหน้าท่ีบริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการ 

ท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีคู่สญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดร้บัความ

เห็นชอบจากสาํนักงาน เวน้แต่ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดิต 

ของทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัการประกนัความเส่ียงจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึง 

ไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงมี

ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง 

เม่ือเกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการชาํระหน้ี (credit event) ของทรพัยสิ์นท่ี

ไดร้บัการประกนัความเส่ียง จะไดร้บัผลตอบแทน 

หรือค่าธรรมเนียมสาํหรบัการมีภาระผูกพนัดงักล่าว 
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“credit event”  เหตุการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหน้ีตามท่ีระบุใน

ขอ้ตกลงของตราสารหรือสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัทาํโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมิน

ความสามารถในการชาํระหน้ีตามตราสารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา  

กบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on  

organized exchange” 

derivatives ท่ีซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขาย derivatives 

“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใช ้

ในการคาํนวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารน้ัน 

“DW” ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตาม 

กฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทรสัตห์รือ 

กองดงักล่าวจะจดัตั้งในรปูบริษทั ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong  

Subregion) ซ่ึงไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยม

เวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอตัราส่วนการ

ลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการ 

มาคาํนวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูมี้ภาระผูกพนัในฐานะผูร้บัรอง  

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ํ้าประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่าง

ประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 
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“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครั้งแรก (Initial 

Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบ

ภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือ 

โดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรือสญัญาท่ีใหผ้ลตอบแทนโดย

อา้งอิงอยูก่บัทรพัยสิ์น ซ่ึงเป็นผลใหก้องทุนมีความเส่ียง 

ในทรพัยสิ์นน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซ่ึง

อยูภ่ายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผู ้

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 ซ่ึงไดจ้ากการคาํนวณ 

ค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น 
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คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

“PVD” กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” 

  

  

  

ศูนยก์ลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กิดการเจรจา

ต่อรองซ้ือขายตราสารระหว่างกนัได ้รวมทั้งใหข้อ้มลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบั

ตราสารน้ัน โดยศูนยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของทางการ

หรือหน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีกาํกบัดูแลดา้นหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีมี

ลกัษณะทาํนองเดียวกบัหลกัทรพัย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

(Securities Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

“single entity limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศท่ีผูอ้อกตราสาร 

มีถ่ินท่ีอยู ่ซ่ึงเป็นการประเมินความเส่ียงในการผิดนัดชาํระหน้ี 

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 
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1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค พร็อพเพอรต้ี์ เซคเตอร ์ 

 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  K Property Sector Fund  

 

1.3. ช่ือยอ่ :  K-PROP  

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายหลายครั้ง  

 

1.6. การกาํหนดอายุโครงการ :  ไม่กาํหนด  

 

1.7. อายุโครงการ : -  ปี -  เดือน -  วนั  

 

1.8. อายุโครงการถึงวนัท่ี (กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : -  

 

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 15 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม ในกรณีท่ี

จาํหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ํา่กวา่ 50 ลา้นบาท  

 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

 

 

2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ท่ีตราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย 

:  

 

2.1. จาํนวนเงินทุนของโครงการ : 28,999,000,000.00 บาท  

 

2.2. เง่ือนไข (จาํนวนเงินทุนของโครงการ) :  

หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนมีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าเกินกวา่จาํนวนเงินทุนของโครงการ บริษัท

จดัการอาจเพิ่มจาํนวนเงินของโครงการไดอ้ีกไม่เกินรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงินทุนของโครงการ 
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บริษัทจดัการอาจจะดาํเนินการเพิ่มจาํนวนเงินทุนของกองทุนจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย 

ก.ล.ต.กาํหนด 

2.3. มลูค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 2,899,899,999.9888 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก : 500.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.7. มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : 500.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.8. มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืน : 500.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคืน : ไม่กาํหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ : 500.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ : ไม่กาํหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10 บาท บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนหรือค่าธรรมเนียม

การซ้ือขายหลกัทรพัย ์(ถา้มี) 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายคืนหรือมลูค่าคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ใหก้บัผู้

สัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วย

ลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขายหรือตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ น เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดย

บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ

พิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เพื่อเป็นทางเลือกสาํหรบัผูล้งทุนท่ีตอ้งการโอกาสรบัผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) และ/หรือ ตราสารของกองทุน

อสงัหาริมทรพัย ์และ Exchange Traded Fund ท่ีเน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัย ์(REITs ETF) ท่ีจด

ทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหุน้ของบริษัทจดทะเบียนท่ีอยูภ่ายใตห้มวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์ 

 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ทรพัยสิ์นทางเลือก  

 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนในทรพัยสิ์นทางเลือก : 

 

- หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย/์REITs 

 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพเิศษ :  

 

- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) 

     Sector ของกองทุน : PROP 

 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ  

การกาํหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กาํหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  

ไม่เกินรอ้ยละ 79.00 ของ NAV  

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน  ลา้นเหรียญ  

 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) :   

ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมไดต้าม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั้งน้ี จะทาํ

เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม  

 

3.6. การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า : ท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  

3.6.2 วิธีการในการคาํนวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  
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3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

 

3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) :  มุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคล่ือนไหวตามดชันีช้ีวดั และในบาง

โอกาสอาจสรา้งผลตอบแทนสูงกว่าดชันีช้ีวดั  

 

 

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

1.ดชันีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยแ์ละกองทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(PF&REIT Total 

Return Index) สดัส่วน (%):50.00 

หมายเหตุ: 

2.ดชันี FTSE ST Real Estate Investment Trusts Total Return SGD สดัส่วน (%):50.00 

หมายเหตุ:ปรบัดว้ยอตัราแลกเปล่ียน เม่ือเทียบกบัค่าสกุลเงินบาท ณ วนัท่ีคาํนวณผลตอบแทน  

 

หมายเหตุ: 

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการเปรียบเทียบตามท่ีบริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซ่ึงอยู่

ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนท่ีกาํหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจน

ถึงวนัท่ีมีการเปล่ียนตวัช้ีวดั คาํอธิบายเก่ียวกบัตวัช้ีวดั และเหตุผลในการเปล่ียนตวัช้ีวดัดงักล่าวผ่านการลงประกาศใน

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีการเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัเพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เง่ือนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบริษัทจดัการ

ลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เก่ียวกบัมาตรฐานการวดัผลการดาํเนินงานของ

กองทุนรวม และ/หรือ การเปล่ียนแปลงตวัช้ีวดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีท่ีผูอ้อกตวัดชันีของตวัช้ีวดัไม่ไดจ้ดัทาํหรือ

เปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทบริษัทจดัการจะแจง้เปล่ียนแปลงดงักล่าวผูถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า

ผ่านการประกาศในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ ภายในเวลาท่ีผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูการตดัสินใจลงทุนได ้ 

 

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารดงัต่อไปน้ี ท่ีอยูใ่นหมวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์(Property 

Sector) โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี กองทุนจะลงทุน

หลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีท่ีจดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยูร่ะหว่างการดาํเนินการกระจายการถือหน่วยลงทุน 

หรือเปิดเสนอขายครั้งแรก  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ  

2. หน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์(REITs) และ/หรือ  

3. ตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัยต่างประเทศและ Exchange Traded Fund ท่ีเน้นลงทุนในตราสารของกองทุน



รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค พร็อพเพอรต้ี์ เซคเตอร ์  17 

 

อสงัหาริมทรพัย ์(REITs ETF) รวมถึงตราสารอื่นใดท่ีใหสิ้ทธิในการไดม้าซ่ึงตราสารดงักล่าว หรือท่ีมีผลตอบแทนอา้งอิงกบั

ตราสารหรือกลุ่มของตราสาร/หน่วยลงทุนดงักล่าว และ/หรือ  

4 หน่วยของกองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีอยูใ่นหมวดพฒันาอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์และ/หรือ  

5. หุน้ของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูภ่ายใตห้มวดพฒันาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัยห์รือท่ีมีลกัษณะเทียบเคียงไดก้บัหมวด

พฒันาอุตสาหกรรมอสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงตราสารหรือสญัญาทางการเงินท่ีใหสิ้ทธิในการไดม้าซ่ึงหุน้ดงักล่าวหรือให้

ผลตอบแทนอา้งอิงกบัหุน้ / กลุ่มหุน้น้ัน ๆ  

โดยกองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารตามขอ้ 1 – 4 โดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

ส่วนท่ีเหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน หน่วยลงทุนของกองโครงสรา้งพื้ นฐานทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

การลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงลงทุนในหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

ตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศไม่เกินรอ้ยละ 79 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยอาจพิจารณาป้องกนั

ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลพินิจของผูจ้ดัการกองทุน เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหน้ีท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ทั้งน้ี กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้

เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะท่ีกองทุน

ลงทุนเท่าน้ัน รวมทั้ง กองทุนจะไม่ลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์มิไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์(Unlisted Securities) เวน้แต่

เป็นหุน้ท่ีคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยส์ัง่รบัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผูอ้อกหุน้

ดงักล่าวอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการรบั

หุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนได ้ 

ทั้งน้ี การดาํรงอตัราส่วนการลงทุนขา้งตน้จะไม่นํามาบงัคบัใชใ้นช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วนันับตั้งแต่วนัจดทะเบียนกอง

ทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม และ/หรือในช่วงระยะเวลาท่ีกองทุนมีความจาํเป็นตอ้งรอการลงทุน  

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน โดยไม่เกินรอ้ยละ 79.00 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอืน่อยา่งใดอยา่งหน่ึง

หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้

แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติม

ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น  
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ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่  

1.1 ตราสารทุน  

1.1.1 หุน้  

1.1.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ (share warrants)  

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right หรือ TSR)  

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมีสินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง (underlying) เป็นหุน้หรือ share warrants  

1.1.5 ตราสารทุนอื่นท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัตราสารทุนตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.4 ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนดเพิ่มเติม  

 

1.2 ตราสารหน้ี  

1.2.1 พนัธบตัร  

1.2.2 ตัว๋เงินคลงั  

1.2.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III)  

1.2.4 ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)  

1.2.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Noteหรือ P/N)  

1.2.6 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ 

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 

1.2.8 ตราสารหน้ีอื่นท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัตราสารหน้ีตามขอ้ 1.2.1 - 1.2.7 ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนดเพิ่มเติม  

 

1.3 ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)  

 

1.4 ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants หรือ D/W)  

 

2. คุณสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน  

ทรพัยสิ์นท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทุนไดต้ามขอ้ 1. ตอ้งมีคุณสมบติัของตราสารตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี  

 

2.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขท่ีทาํใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงินลงทุนในตราสาร  

2.2 สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหมี้การรบัโอน

สิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบริษัทจดัการ สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่ง

สมํา่เสมอ และมีขอ้มลูราคาท่ีสะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัทาํตาม

หลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล  

2.4 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดงักล่าวเพื่อชาํระหน้ีการคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้งมี

การรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2 ธนาคารออมสิน  
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2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  

ทั้งน้ี การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ัง่จา่ยหรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจาํนวนรวมถึงดอกเบ้ีย 

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

 

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี  

1. มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงินทัว่ไปในส่วนท่ี 1 

ขอ้ 2.1 - 2.3  

2. ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี  

(ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํท่ีลงทุนในทองคาํแท่ง)  

2.1 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้ 

2.2 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเม่ือใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit 

ของกองทุนน้ัน  

2.3 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเม่ือใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit 

สาํหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนน้ัน  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนน้ัน  

 

 

ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงัน้ี  

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

การเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

10. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 1. – 9.  

 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
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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. ตราสารท่ีใชใ้นการทาํ reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงัน้ี  

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งมี credit rating อยู่

ในอนัดบั investment grade  

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

มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

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

กาํหนดใชเ้งินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น  

2.4 B/E หรือ 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 หรือท่ีมีขอ้มลูราคาท่ีน่าเช่ือถือและ

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 ้ 

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  

2.7 ทรพัยสิ์นอื่นตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ่มเติม  

 

3. ระยะเวลาการรบัชาํระหน้ีของ reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  

 

4. ขอ้กาํหนดเพิ่มเติมท่ีบริษัทจดัการตอ้งปฏบิติัสาํหรบัการลงทุนใน reverse repo  
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4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีกาํหนดโดย TBMA หรือ TSFC  

4.2 หา้มนําหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี  

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดงักล่าว  

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีการในการกูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา ตอ้งมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณตามวธีิการดงัน้ี  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือมากกวา่ (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate))  

ทั้งน้ี ราคาซ้ือเท่ากบัราคาท่ีกองทุนชาํระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซ้ือหลกัทรพัยห์รือตราสารตาม reverse repo  

4.4 การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ 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 หรือหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีสามารถใชใ้นการทาํ reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพื่อใหม้ลูค่า

รวมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือและทรพัยสิ์นท่ีโอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธีิการดงักล่าว ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ี

มลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือลดลงกว่าสมการในขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3  

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลพัธต์ามสมการในขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั มีมลูค่าน้อย

กว่ามลูค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจาํนวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซ้ือ แลว้แต่

จาํนวนใดจะตํา่กวา่ และมีการกาํหนดเร่ืองดงักล่าวไวใ้นสญัญาซ่ึงไดก้าํหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สญัญา 

(counterparty risk) แลว้ บริษัทจดัการ จะไม่ดาํเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้ 

4.5 การคาํนวณมลูค่า reverse repo ตามขอ้ 4.4 ใหค้าํนวณดงัน้ี  

4.5.1 คาํนวณจากราคาซ้ือรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงไดร้บัจาก reverse repo จนถึงวนัท่ีมีการคาํนวณ  

4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคาํนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมท่ีกองทุนมีอยูก่บัคู่สญัญาราย

เดียวกนัและมีขอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือหรือ

ทรพัยสิ์นท่ีโอนตามขอ้ 4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมท่ีเกิดจาก reverse repo รายการอื่นได ้ 

4.6 discount rate ท่ีนํามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึ้ นโดยคาํนึงถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์

หรือตราสารท่ีซ้ือแลว้  

 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี  

1. คู่สญัญา ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มื

หลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีท่ีคู่สญัญาดงักล่าวกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื 

ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือดาํเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู  

1.4 ธนาคารเพื่อการนําเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย  

1.5 ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.)  

1.6 บริษัทเงินทุน (บง.)  

1.7 บริษัทหลกัทรพัย ์(บล.)  
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1.8 บริษัทประกนัชีวิต  

1.9 กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีมลูค่าทรพัยสิ์นของผูล้งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้ นไป  

1.10 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  

1.11 นิติบุคคลอื่นตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ่มเติม  

 

2. หลกัทรพัยท่ี์ใหย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท่ี์อยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท่ี์ 

ธปท. ทาํหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ 

 

3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ี  

3.1 ดาํเนินการใหมี้การวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนั

ดงัน้ี  

3.1.1 เงินสด  

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย  

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

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

กาํหนดใชเ้งินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น  

3.1.5 B/E หรือ 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 หนังสือคํ้าประกนัท่ี ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET50 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน 

กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้ 

3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)  

3.2 ดาํเนินการใหก้องทุนมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 หรือดาํเนินการโดยวิธีอืน่ซ่ึงจะมีผลให ้

บริษัทจดัการ สามารถบงัคบัชาํระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั  

3.3 หา้มนําหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนั

น้ันได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยน้ั์นเอง  

3.4 ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ ส้ินวนั มากกวา่หรือเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท่ี์ใหย้มื  

3.5 ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นเงินสด ใหนํ้าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทีในทรพัยสิ์นดงัน้ี  

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 นเป็นผูมี้ภาระผูกพนั  

3.5.2.2 P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็นตัว๋ท่ีถึงกาํหนดใช้

เงินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น  

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
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จากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย  

3.5.4 reverse repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย  

 

4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเก่ียวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์

และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

 

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงัน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใด  

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี  

1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนท่ี 1 – 5  

1.2 อตัราดอกเบ้ีย  

1.3 อตัราแลกเปล่ียนเงิน  

1.4 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.3 หรือ 1.6  

1.5 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นดชันีตามขอ้ 1.4  

1.6 underlying อื่นตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งองิดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) 

หรือราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) เท่าน้ัน ทั้งน้ี ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็น

องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

 

2. เง่ือนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเม่ือ  

2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเก่ียวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนใน

โครงการ  

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 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการชาํระหน้ีดว้ยการส่งมอบสินคา้เม่ือ derivatives ส้ินสุดลง สินคา้น้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุน

สามารถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินคา้น้ันก็ตาม  

 

3. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตามขอ้ 1.4 – 1.5 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  

3.1 เป็นดชันีท่ีมีการกาํหนดวิธีการคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ี

นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมีการคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทั้งน้ี 

underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  

3.2 เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  
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3.2.1 ดชันีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

3.2.1.1 ดชันีท่ีองคป์ระกอบแต่ละตวัมีน้ําหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของน้ําหนักทั้งหมด  

3.2.1.2 ดชันีท่ีองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมีน้ําหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของน้ําหนักทั้งหมด  

ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมีน้ําหนักไม่เกินอตัราท่ีกาํหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัทองคาํหรือ

น้ํามนัดิบมาพิจารณา  

3.2.2 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบทั้งหมดเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัทองคาํหรือน้ํามนัดิบ หรือเป็นดชันีราคาทองคาํหรือน้ํามนัดิบ  

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจากขอ้ 3.2.1 และขอ้ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถว้นดงัน้ี  

3.2.3.1 เป็นดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  

3.2.3.2 เม่ือคาํนวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสญัญาน้ันโดยตรงแลว้

ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนน้ัน  

3.3 เป็นดชันีท่ีไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและทาํหน้าท่ีไดอ้ยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการน้ันตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย  

3.4 มีการแสดงดชันีน้ัน ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านส่ือท่ีมีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ ์ 

3.5 ในกรณีท่ีเป็นดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัน้ี  

3.5.1 ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินคา้โภคภณัฑ ์ 

3.5.2 ดชันีสินคา้โภคภณัฑท่ี์คาํนวณจากราคาปัจจบุนัหรือราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าของสินคา้โภคภณัฑสิ์นคา้ใดสินคา้

หน่ึง  

3.5.3 ราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัดชันีสินคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2  

3.6 ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ

ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคาํนวณจากราคาสินคา้และบริการท่ี บริษัทจดัการ แสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธีิการคาํนวณของ

ผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ทรพัยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule)  

บริษัทจดัการ ตอ้งจดัใหมี้ทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจาํนวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจตอ้ง

ชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเม่ือ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไปตามท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 

5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมสาํหรบัการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง  

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการ ลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน 

derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 

6. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจดัการ ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี  

6.1 ใหคู่้สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดัการทราบทุกวนัท่ี 15 และวนั

สุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการ ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรม

ภายในวนัทาํการถดัไป  
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6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยสาํคญั ใหคู่้สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและ

แจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดัการ ทราบทนัที  

6.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เม่ือ บริษัทจดัการ รอ้งขอได ้ 

 

7. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives  

บริษัทจดัการ ตอ้งปฏบิติัตามเง่ือนไขดงัน้ี  

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่าน้ัน  

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

ดงัน้ี  

7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation น้ัน โดยคู่สญัญาท่ีอยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความ

เส่ียงมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งชาํระเงินตามขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงเม่ือเกิด credit event ขึ้ นโดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซ้ือ

ประกนัความเส่ียงครบกาํหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะส้ินสุดในวนัครบกาํหนดตามปกติ) ทั้งน้ี ไม่

ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงกาํหนดให้

ผูข้ายประกนัความเส่ียงมีหน้าท่ีชาํระหน้ีเม่ือเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First 

to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการชาํระ

ราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายน้ัน แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเม่ือเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation ทุกรายการ

ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงของสินทรพัยอ์า้งอิงท่ีเกิดจากการ

ลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพนัท่ีจะจา่ยผลตอบแทนใน

อตัราคงท่ีหรืออตัราลอยตวัท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียตามท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของ

สินทรพัยอ์า้งอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้ น (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรม

ของสินทรพัยอ์า้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด credit 

event)  

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีกาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา

มาตรฐานอื่นตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซ่ึงมีขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  

7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมาย

อื่น  

7.3.2 ไม่มีขอ้กาํหนดท่ีทาํใหสิ้ทธิท่ีกาํหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี credit derivatives น้ันอา้งอิง

เส่ือมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีขอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา  

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอืน่อยา่งใดอยา่งหน่ึง

หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดดงัต่อไปน้ี เวน้

แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติม

ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น ทั้งน้ี หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือ
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สญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการทาํสญัญาในประเทศท่ีมีหน่วยงานกาํกบัดูแล

ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตั้งและเสนอขายใน GMS  

 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบติัของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่  

1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ  

1.1.1 หุน้  

1.1.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ (share warrants)  

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right หรือ TSR)  

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมีสินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง (underlying) เป็นหุน้หรือ share warrants  

1.1.5 ตราสารทุนอื่นท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัตราสารทุนตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.4 ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนดเพิ่มเติม  

 

1.2 ตราสารหน้ีต่างประเทศ  

1.2.1 พนัธบตัร  

1.2.2 ตัว๋เงินคลงั  

1.2.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III)  

1.2.4 ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)  

1.2.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Noteหรือ P/N)  

1.2.6 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ 

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 

1.2.8 ตราสารหน้ีอื่นท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัตราสารหน้ีตามขอ้ 1.2.1 - 1.2.7 ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนดเพิ่มเติม  

 

1.3 ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธต่์างประเทศ (Derivative Warrants หรือ D/W)  

 

2. คุณสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน  

ทรพัยสิ์นท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทุนไดต้ามขอ้ 1. ตอ้งมีคุณสมบติัของตราสารตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี  

 

2.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเง่ือนไขท่ีทาํใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามลูค่าเงินลงทุนในตราสาร  

2.2 สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหมี้การรบัโอน

สิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบริษัทจดัการ สามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่ง

สมํา่เสมอ และมีขอ้มลูราคาท่ีสะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัทาํตาม

หลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล  

2.4 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดงักล่าวเพื่อชาํระหน้ีการคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้งมี

การรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  
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2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2.4.2 ธนาคารออมสิน  

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

2.4.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.4.8 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  

ทั้งน้ี การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ัง่จา่ยหรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจาํนวนรวมถึงดอกเบ้ีย 

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

 

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี  

1. มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงินทัว่ไปในส่วนท่ี 1 

ขอ้ 2.1 - 2.3  

2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  

2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศท่ีกาํกบัดูแล  

ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยซ่ึ์งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ี

มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  

2.3 ในกรณีท่ีกองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใต้

หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศน้ัน  

3. ประเทศท่ีกาํกบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพียงพอทั้งน้ี ตามรายช่ือ

ประเทศท่ีสาํนักงานกาํหนด  

4. ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมีการจาํกดัการกูย้มืไว ้

เฉพาะกรณีมีเหตุจาํเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่าน้ัน และมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บัการ

ลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองคาํท่ีลงทุนในทองคาํแท่ง)  

4.1 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนไดใ้นสดัส่วน > 80% ของ NAV 

ของกองทุน CIS ต่างประเทศน้ัน  

4.2 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเม่ือใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit 

ของกองทุนรวมน้ัน ทั้งน้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP  

4.3 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเม่ือใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit 

สาํหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนรวมน้ัน  

4.4 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit กองทุนรวมน้ัน  

 

ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงัน้ี  

1. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  
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2. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝาก

หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ขอ้ 1. - 9.  

 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงัน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใด  

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี  

1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนท่ี 1 - 3  

1.2 อตัราดอกเบ้ีย  

1.3 อตัราแลกเปล่ียนเงิน  

1.4 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.3 หรือ 1.6  

1.5 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นดชันีตามขอ้ 1.4  

1.6 underlying อื่นตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) 

หรือราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) เท่าน้ัน ทั้งน้ี ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็น

องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

2. เง่ือนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเม่ือ  

2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเก่ียวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนใน

โครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 

derivatives ท่ีอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ 

IOSCO หรือท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

2.3 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการชาํระหน้ีดว้ยการส่งมอบสินคา้เม่ือ derivatives ส้ินสุดลง สินคา้น้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุน

สามารถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินคา้น้ันก็ตาม  

 

3. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตามขอ้ 1.4 – 1.5 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  

3.1 เป็นดชันีท่ีมีการกาํหนดวิธีการคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ ท่ี

นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมีการคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทั้งน้ี 

underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  

3.2 เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

3.2.1 ดชันีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

3.2.1.1 ดชันีท่ีองคป์ระกอบแต่ละตวัมีน้ําหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของน้ําหนักทั้งหมด  

3.2.1.2 ดชันีท่ีองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมีน้ําหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของน้ําหนักทั้งหมด  

ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมีน้ําหนักไม่เกินอตัราท่ีกาํหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน้ําหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัทองคาํหรือ

น้ํามนัดิบมาพิจารณา  
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3.2.2 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบทั้งหมดเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัทองคาํหรือน้ํามนัดิบ หรือเป็นดชันีราคาทองคาํหรือน้ํามนัดิบ  

3.2.3 ดชันีอื่นใดนอกจากขอ้ 3.2.1 และขอ้ 3.2.2 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถว้นดงัน้ี  

3.2.3.1 เป็นดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  

3.2.3.2 เม่ือคาํนวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสญัญาน้ันโดยตรงแลว้

ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนน้ัน  

3.3 เป็นดชันีท่ีไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและทาํหน้าท่ีไดอ้ยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี หาก

ปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการน้ันตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย  

3.4 มีการแสดงดชันีน้ัน ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านส่ือท่ีมีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ ์ 

3.5 ในกรณีท่ีเป็นดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัน้ี  

3.5.1 ราคาปัจจบุนั (spot price) หรือราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) ของสินคา้โภคภณัฑ ์ 

3.5.2 ดชันีสินคา้โภคภณัฑท่ี์คาํนวณจากราคาปัจจบุนัหรือราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าของสินคา้โภคภณัฑสิ์นคา้ใดสินคา้

หน่ึง  

3.5.3 ราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีอา้งอิงกบัดชันีสินคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2  

3.6 ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ

ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคาํนวณจากราคาสินคา้และบริการท่ี บริษัทจดัการ แสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธีิการคาํนวณของ

ผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ทรพัยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการชาํระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule)  

บริษัทจดัการ ตอ้งจดัใหมี้ทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจาํนวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจตอ้ง

ชาํระหน้ีตามขอ้ตกลงเม่ือ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไปตามท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 

5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมสาํหรบัการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง  

ในกรณีท่ี บริษัทจดัการ ลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน 

derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 

6. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจดัการ ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี  

6.1 ใหคู่้สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดัการทราบทุกวนัท่ี 15 และวนั

สุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการ ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรม

ภายในวนัทาํการถดัไป  

6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยสาํคญั ใหคู่้สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงคาํนวณและ

แจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดัการ ทราบทนัที  

6.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เม่ือ บริษัทจดัการ รอ้งขอได ้ 

 

7. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives  

บริษัทจดัการ ตอ้งปฏบิติัตามเง่ือนไขดงัน้ี  
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7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่าน้ัน  

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

ดงัน้ี  

7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความสามารถในการชาํระหน้ีตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation น้ัน โดยคู่สญัญาท่ีอยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความ

เส่ียงมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งชาํระเงินตามขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงเม่ือเกิด credit event ขึ้ นโดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซ้ือ

ประกนัความเส่ียงครบกาํหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะส้ินสุดในวนัครบกาํหนดตามปกติ) ทั้งน้ี ไม่

ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงกาํหนดให้

ผูข้ายประกนัความเส่ียงมีหน้าท่ีชาํระหน้ีเม่ือเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First 

to Default Swap) หรือเม่ือเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการชาํระ

ราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายน้ัน แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเม่ือเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation ทุกรายการ

ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงของสินทรพัยอ์า้งอิงท่ีเกิดจากการ

ลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพนัท่ีจะจา่ยผลตอบแทนใน

อตัราคงท่ีหรืออตัราลอยตวัท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียตามท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของ

สินทรพัยอ์า้งอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้ น (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรม

ของสินทรพัยอ์า้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด credit 

event)  

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีกาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา

มาตรฐานอื่นตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซ่ึงมีขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  

7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมาย

อื่น  

7.3.2 ไม่มีขอ้กาํหนดท่ีทาํใหสิ้ทธิท่ีกาํหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี credit derivatives น้ันอา้งอิง

เส่ือมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีขอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา  

 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม :  

 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่นเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีท่ี

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย  
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ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

  

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ตํา่

กว่า 2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  

3.1 หน่วย CIS ในประเทศ 

  

ไม่เกิน 10% 

  3.1 หน่วย CIS ต่างประเทศ ไม่เกิน 25% 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาล

เป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

หรือไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการ

ลงทุนในต่างประเทศหรือผูมี้ภาระ

ผูกพนัมีภูมิลาํเนาอยูต่่างประเทศ 

โดยเลือกใช ้credit rating แบบ 

national scale  

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี หรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตาม

กฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ีน้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 

5.2.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด

จะสูงกว่า 

(1) 10%หรือ 

(2) น้ําหนักของตราสารท่ีลงทุน

ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ีมากกวา่ 397 วนั นับ

แต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัย์

สาํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่ง

ดาํเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจทาํใหมี้การเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัยซ้ื์อ

ขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้ นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ

กฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ของบริษัทดงักล่าวซ้ือขายในกระดานซ้ือ

ขายหลกัทรพัยส์าํหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัทท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ

แกไ้ขเหตุท่ีอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหุน้ออกจากการซ้ือขายใน SET 

หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3 หุน้ท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตาม

กฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผูอ้อก

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจในประเทศไทย)  

6.4.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.4.3 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.4.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing  

6.4.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ีน้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.4.3.1 

หรือ 6.4.3.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคล

ดงัน้ี 

6.4.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่

อตัราใด 

จะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน

ใน benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

6.4.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบั

บุคคลตามขอ้ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2 

6.4.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ีมากกวา่ 397 วนั

นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 

market 

6.5 DW ท่ีมี issuer rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.6 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade 

6.6.1 reverse repo 

6.6.2 OTC derivatives 

6.7 หน่วย property ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

6.7.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน

ซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัยผู์ล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของ

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ี

อยูร่ะหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วย

ดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ)  

6.7.2 เป็นหน่วย property ท่ีมีหรือไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทุน

ในอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี (diversified fund) 

ตามแนวทางท่ีสาํนักงานกาํหนด 

6.8 หน่วย infra ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

6.8.1 จดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียน

ซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัยผู์ล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของ

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ี

อยูร่ะหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วย

ดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ )  

6.8.2 เป็นหน่วย infra ท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการ

โครงสรา้งพ้ืนฐาน (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสาํนักงานกาํหนด 

7 หน่วย infra ของกองทุนท่ีมีลกัษณะกระจายการลงทุนในกิจการ

โครงสรา้งพ้ืนฐาน (diversified fund) ตามแนวทางท่ีสาํนักงาน

กาํหนด และมีลกัษณะตาม 6.8.1 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก  ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 

แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

2. derivatives on organized exchange 

สว่นท่ี 2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน  

benchmark + 10% 

 หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั group limit  

                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุน 

                      2. derivatives on organized exchange 

สว่นท่ี 3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญา 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% เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

เวน้แต่เป็น กองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการ < 

1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บั กองทุนรวม ท่ีอายุ

กองทุนคงเหลือ < 6 เดือน ทั้งน้ี เฉพาะ 

กองทุนรวม ท่ีมีอายุโครงการ > 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุน 

ไดด้าํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารได ้

ตามวธีิการท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุน 

สามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลา 

การฝากเกิน 12 เดือน  

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสาร

ก่ึงหน้ีก่ึงทุน ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

2.3.1 มีลกัษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1 : 

อตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา 

(single entity limit) 

2.3.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัตํา่กวา่ investment grade หรือไม่

มี credit rating  

3 reverse repo ในประเทศ ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ในประเทศ  ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่  

5.1 ทรพัยสิ์นตามขอ้ 8 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ี

คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

5.2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือของ

ตราสารและ/หรือผูอ้อกตราสารตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(non-

investment grade / unrated) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

  

6 หน่วย CIS ในประเทศ ไม่เกิน 20% 

7 derivatives ดงัน้ี 

7.1 การเขา้ทาํธุรกรรม 

derivatives ท่ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อการลดความเส่ียง 

(hedging)  

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

7.2 การเขา้ทาํธุรกรรม 

derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการ

ลดความเส่ียง (non-

hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% 

ของ NAV 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่การดาํเนินงานของ กองทุนรวมไม่มีขอ้กาํหนด

เก่ียวกบั product limit 
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สว่นท่ี 4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น  

1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุก กองทุนรวม รวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. ราย

เดียวกนั ตอ้งมีจาํนวนหุน้ของบริษัทรวมกนั < 25% ของ

จาํนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทน้ัน (ไม่นับรวมการ

ถือหุน้ของกองทุนรวมวายุภกัษ์) 

    

2 ตราสารหน้ี ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุนของผูอ้อก

รายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึงตราสารหน้ี

ภาครฐัไทยหรือตราสารหน้ีภาครฐั

ต่างประเทศ) 

2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial 

liability) ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบ

การเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผู้

ออกตราสารมีหน้ีสิน ทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ

ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 

บลจ. อาจนํามลูค่าหน้ีสิน ทางการเงินดงักล่าวมารวมกบั

มลูค่าหน้ีสินทางการเงินตาม งบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดย

ขอ้มลูหน้ีสินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่

เป็นการทัว่ไป และในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทาง

การเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก

และเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นรายครั้ง 

เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืน่แบบ filing ใน

ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้

พิจารณาเป็นรายโครงการ 

  2.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตรา

สารท่ีออกใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัตํา่กวา่ 

investment grade หรือไม่มี credit rating ให ้บลจ. ลงทุนเพื่อ

กองทุนภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 

1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็น

รายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืน่แบบ filing ใน

ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณา

เป็นรายโครงการ (อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรา

สารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนั

การเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบั

บุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี  

(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้น

ดงัน้ีโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน  

(1.1) มีขนาดเล็ก  

(1.2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(1.3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนของ MF อื่นท่ี บลจ. เดียวกนั เป็น

ผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการ  

4 หน่วย infra ของกองทุนใด 

กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน 

property ท่ีออกหน่วยน้ัน เวน้แต่เป็นหน่วย property ของ

กองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

5 หน่วย property ของกองทุนใด 

กองทุนหน่ึง 

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย property ทั้งหมดของกองทุน 

property ท่ีออกหน่วยน้ัน เวน้แต่เป็นหน่วย property ของ

กองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงาน  

(1) มีขนาดเล็ก  

(2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี  

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง  

 หมายเหตุ : ทั้งน้ี การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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 สว่นท่ี 5 การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

(1) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด แต่ต่อมาทรพัยสิ์นท่ีลงทุนมีคุณสมบติัท่ีเปล่ียนแปลงไป

จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบติัในการเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดอ้ีกต่อไป บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี  

(1.1) จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัท่ีทรพัยสิ์นขาดคุณสมบติั และ

จดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท่ี้

บริษัทจดัการ  

(1.2) จาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 

90 วนันับแต่วนัท่ีทรพัยสิ์นน้ันขาดคุณสมบติั เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ (4) ในส่วนท่ี 5 การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

(1.3) เม่ือบริษัทจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติั หรือทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัมีคุณสมบติัเปล่ียนแปลง

ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนใน

ทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีไดจ้าํหน่ายทรพัยสิ์นน้ันออกไปหรือวนัท่ีทรพัยสิ์นมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบติั แลว้แต่กรณี 

และใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตาม (1.2) บริษัทจดัการตอ้งจดัทาํรายงาน

ขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุท่ีไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน และผูดู้แล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

 

(2) ในกรณีท่ีทรพัยสิ์นในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี  

(2.1) จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเก่ียวกบัประเภท จาํนวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท่ี้บริษัทจดัการ  

(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ี

กาํหนด  

(2.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่

ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีขอ้ (4) ในส่วนท่ี 5 การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

กาํหนด  

(ก) 30 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น 

สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน  

(ข) 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สาํหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (2.3) (ก)  

(2.4) เม่ือบริษัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัทาํรายงาน

ขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีสามารถแกไ้ขให้

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหไ้ปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดตาม (2.3) (ก) หรือ (ข) บริษัทจดัการตอ้ง

จดัทาํรายงานขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุท่ีไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่ง
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รายงานต่อสาํนักงาน ก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

(2.5) ในกรณีท่ีกองทุนมีหุน้ของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการ

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

บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงัน้ีดว้ย  

(ก) งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุน้จาํนวนท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อน

ผนัจากสาํนักงาน  

(ข) ลดสดัส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอาํนาจควบคุม หรือยืน่คาํขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซ้ือ ในกรณีท่ีทรพัยสิ์นเป็นหุน้

ของบริษัทจดทะเบียน และการไดม้าซ่ึงหุน้ของบริษัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทน้ันจนถึง

หรือขา้มจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือ  

 

(3) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ (2) ในส่วนท่ี 5 การดาํเนินการเม่ือการลงทุนไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด โดยอนุโลม  

(3.1) กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนท่ีมีอยูเ่ดิมน้ัน  

(3.2) กรณีท่ีกองทุนไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบริจาค  

 

(4) ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจาํเป็นอื่นใดทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในขอ้ (1)(1.2) หรือขอ้ (2) (2.3)(ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นวา่การดาํเนินการดงักล่าวจะไม่

เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของ

ผูล้งทุนเป็นสาํคญั และตอ้งส่งรายงานเก่ียวกบัการดาํเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักล่าวต่อสาํนักงาน ผูถื้อหน่วย

ลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ทั้งน้ี ในการ

จดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสามารถดาํเนินการโดยวธีิการเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษัท

จดัการแทนได ้ 

 

สว่นท่ี 6 การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน  

(1) ในการคาํนวณสดัส่วนการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นับช่วงเวลาดงัน้ี รวมอยูด่ว้ย

ก็ได ้ทั้งน้ี จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั  

(1.1) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทุน  

(1.2) ช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งใชใ้นการจาํหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเน่ืองจากไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

จาํนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินกว่า 10 วนัทาํการ  

(2) ในกรณีท่ีกองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(2.1) จดัทาํรายงานเก่ียวกบัการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทั้งเหตุผลท่ีทาํใหมี้การลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 

วนัทาํการนับแต่วนัท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท่ี้บริษัทจดัการ  

(2.2) ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาํเนินการเปล่ียนแปลงประเภท

ของกองทุน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในขอ้ (3) ในส่วนท่ี 6 การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการ

จดัแบ่งประเภทของกองทุน  
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(3) ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้ริษัท

จดัการดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัท่ีสดัส่วน

การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนให้

เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว  

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้วิธีการในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยลง

ทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบ้งัคบั โดยวิธีการดงักล่าว

ตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเม่ือไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลง

ประเภทของกองทุนรวมแลว้ บริษัทจดัการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย

จนกว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีท่ีครบกาํหนด 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 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้ง

แรกท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี หากมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย บริษัทจดัการ

สามารถจะปิดการเสนอขาย โดยปิดประกาศท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

5.2.1 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการในระยะเวลาเสนอขาย

ครั้งแรก  
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สาํหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํขอเปิด

บญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน  

5.2.2 เอกสารหลกัฐานในการจองซ้ือ  

กรณีบุคคลธรรมดา  

(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

กรณีนิติบุคคล  

(1) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(2) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั  

(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  

(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล  

ซ่ึงลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง  

หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดเพิ่มเติมในอนาคต  

5.2.3 วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจาํนงในการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน  

5.3 การรบัชาํระและการเก็บรกัษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเงินสด หรือ

เช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จา่ยเงินหรือวธีิอื่นใด โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อม

เฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั 

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

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์ 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่

จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อ

เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน  

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด 

หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด โดยผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแส

รายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร

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

โอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีรบัชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือวา่

ปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวธีิอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัท่ีใหบ้ริษัท

จดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย  

5.4 เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่

สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
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ในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนรายใดประสงคจ์ะสัง่ซ้ือตั้งแต่ 30,000,000 บาท (สามสิบลา้นบาท

ถว้น) ขึ้ นไปต่อการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งรายงานใหบ้ริษัท

จดัการทราบในทนัทีก่อน  

กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมือง

สหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น

ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท

จดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบวา่

บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

ในการชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเงิน ยกเวน้กรณีผูถื้อ

หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุน บริษัทจดัการอาจดาํเนินการใหมี้การหกักลบกนัได ้ 

5.5 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือปิดการเสนอขายแลว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกโดยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บั

จดัสรรจะคาํนวณเป็นทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชาํระค่าสัง่ซ้ือเป็นเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค 

ดราฟต ์คาํสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้ง

เป็นวนัท่ีอยูใ่นระหว่างระยะเวลาเสนอขาย  

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัชาํระบริษัทจดัการจะจดัสรร

หน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่ามลูค่าโครงการท่ีจดทะเบียนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้น้ี โดยใชห้ลกัการ "สัง่ซ้ือก่อนไดก่้อน" ตามวนัและเวลาท่ีไดร้บั

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรร

จาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนพรอ้มกนัน้ัน  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการ

จดัสรรในกรณีดงักล่าว จะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ี

ของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

5.6 การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกแลว้หากปรากฏวา่บริษัทจดัการไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บั

การเสนอขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด

เกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศของสาํนักงาน



รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค พร็อพเพอรต้ี์ เซคเตอร ์  43 

 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะยุติการจาํหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ 

ท่ีเกิดขึ้ นจากเงินท่ีไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจดัการไม่

สามารถคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของ

บริษัทจดัการ บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบ้ียในอตัราไม่ตํา่กวา่รอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกาํหนด

ระยะเวลา 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั หรือสัง่

การเป็นอยา่งอื่น  

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอืน่นอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้ น (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย  

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

6.2.1 บริษัทจดัการ  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัเอกสารการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการ โดย

กรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพือ่แสดงความจาํนงในการซ้ือหน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้

เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซ้ือจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจาก

บริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

6.2.2 ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัเอกสารการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบัผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจาํนงในการซ้ือ

หน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเม่ือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํ

รายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพือ่ใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูส้ัง่ซ้ือจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน

ได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

6.2.3 เอทีเอ็ม (ATM)  

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบเอทีเอ็ม โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใชบ้ริการซ้ือขาย

หน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบุไวใ้นคาํขอใชบ้ริการดงักล่าว  

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มจะสมบูรณต่์อเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสัง่ซ้ือและบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือ
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หน่วยลงทุนแลว้ เพื่อบริษัทจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบเอทีเอ็มจนเป็นเหตุบริษัทจดัการจะไม่สามารถรบัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว 

และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้ใหถื้อวา่ยงัไม่มีการทาํรายการการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็มน้ัน  

6.2.4 ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Tele-banking)  

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอ

ใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบุไวใ้นคาํขอใชบ้ริการดงักล่าว  

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัทจ์ะสมบูรณต่์อเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสัง่ซ้ือและบริษัท

จดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อบริษัทจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่

สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบบริการธนาคารทางโทรศพัทจ์นเป็นเหตุบริษัทจดัการจะไม่สามารถรบัเงินค่าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้ใหถื้อวา่ยงัไม่มีการทาํรายการการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบ

บริการธนาคารทางโทรศพัทน้ั์น  

6.2.5 ไปรษณีย ์ 

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านไปรษณียล์งทะเบียนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัท

จดัการกาํหนด  

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งมายงับริษัทจดัการผ่านไปรษณียล์งทะเบียนน้ันจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษทัจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนแลว้ เพื่อบริษัทจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะทาํรายการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่

ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัทางไปรษณียล์งทะเบียนในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดร้บัเงิน

ค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเรียบรอ้ยแลว้  

6.2.6 อินเทอรเ์น็ต (Internet)  

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านอินเทอรเ์น็ต โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบุไวใ้นคาํขอใชบ้ริการดงักล่าว  

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทางอินเทอรเ์น็ตจะสมบูรณต่์อเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสัง่ซ้ือและบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อบริษทัจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบอินเทอรเ์น็ตจนเป็นเหตุบริษัทจดัการจะไม่สามารถรบัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนไดใ้หถื้อวา่ยงัไม่มีการทาํรายการการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านอินเทอรเ์น็ตน้ัน  

6.2.7 โทรสาร  

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรสารได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนทางโทรสารและปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบุไวใ้นคาํขอใชบ้ริการดงักล่าว  

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีส่งมายงับริษัทจดัการทางโทรสารน้ันจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและเงิน

ค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการสามารถจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

6.2.8 การซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอ (Saving Plan)  

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวธีิหกัเงินจากบญัชีเงินฝากธนาคารหรือโดยวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการกาํหนด

ขึ้ นเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเป็นประจาํตามช่วงระยะเวลา (การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอ) ทั้งน้ี ตามเง่ือนไข 
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วิธีการ และมลูค่าซ้ือหน่วยลงทุนขัน้ตํา่ท่ีบริษัทจดัการจะกาํหนดขึ้ นต่อไป และบริษัทจดัการจะระบุเง่ือนไขดงักล่าวไวใ้นคาํ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอ ผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนอาจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอยา่งสมํา่เสมอโดยลงนามในคาํขอใช้

บริการไดท่ี้บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วย

ลงทุนแลว้ เพื่อบริษัทจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนไดแ้ละผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

บริษัทจดัการถือว่าผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีตกลงใชบ้ริการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอยอมรบัและผูกพนัตาม

เง่ือนไขและวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นคาํขอใชบ้ริการ และหรือท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงต่อไปในภายหน้า  

6.2.9 ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด  

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ืน่ใดได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใชบ้ริการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบุไวใ้นคาํขอใชบ้ริการดงักล่าว  

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทางส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ืน่ใดจะสมบูรณต่์อเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสัง่ซ้ือและบริษัทจดัการไดร้บั

เงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ เพือ่บริษัทจดัการจะสามารถจดัสรรหน่วยลงทุนได ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตุบริษัทจดัการจะไม่สามารถรบัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ดงักล่าว และไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนไดใ้หถื้อวา่ยงัไม่มีการทาํรายการการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่น

ใดน้ัน  

 

6.3 การรบัชาํระและการเก็บรกัษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

6.3.1 บริษัทจดัการ  

เม่ือผูส้นใจสัง่ซ้ือกรอกรายละเอียดในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเงินสด หรือชาํระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอืน่เฉพาะสาํนักหกับญัชี

กรุงเทพมหานคร ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน คาํสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอืน่ใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบั โดยในกรณีท่ีชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน หรือคาํสัง่จ่ายเงิน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีกระแสรายวนัในนาม 

“บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย” ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.

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

(มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์ 

6.3.2 ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

กรณีสัง่ซ้ือผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

โดยชาํระเป็นเงินสด หรือชาํระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอื่นเฉพาะสาํนักหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ดราฟต ์

คาํสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิอื่นใดท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ีชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็น

เช็ค ดราฟต ์หรือคาํสัง่จ่ายเงิน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน  

กรณีสัง่ซ้ือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุ

ไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเงินสด หรือชาํระเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย หรือเช็คธนาคารอื่นเฉพาะสาํนักหกับญัชี

กรุงเทพมหานคร ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด ท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ี

ชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์หรือคาํสัง่จ่ายเงิน ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีกระแสรายวนัใน

นาม “บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย” ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั 
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(มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์ 

เม่ือบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอื่นท่ีมิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ไดท้าํรายการตาม

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ จะนําเงินท่ีผูล้งทุนชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน  

6.3.3 เอทีเอ็ม (ATM)  

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม ธนาคารจะดาํเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากในจาํนวนท่ีผูถื้อ

หน่วยลงทุนระบุไวใ้นการทาํรายการแต่ละครั้ง และโอนเงินจาํนวนดงักล่าวมายงับญัชีท่ีบริษัทจดัการกาํหนดขึ้ น  

6.3.4 ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Tele-banking)  

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์ธนาคารจะดาํเนินการหกัเงินในบญัชี

เงินฝากในจาํนวนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นการทาํรายการแต่ละครั้ง และโอนเงินจาํนวนดงักล่าวมายงับญัชีท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนดขึ้ น  

6.3.5 ไปรษณีย ์ 

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและส่งใหบ้ริษัทจดัการผ่านไปรษณียล์งทะเบียน ผูถื้อหน่วย

ลงทุนตอ้งชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน คาํสัง่

จ่ายเงินหรือวธีิอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบั โดยในกรณีท่ีชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน หรือคาํสัง่

จ่ายเงิน ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีท่ีบริษัทจดัการกาํหนดขึ้ น  

6.3.6 อินเทอรเ์น็ต (Internet)  

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านอินเทอรเ์น็ต ธนาคารจะดาํเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากในจาํนวนเงินท่ี

ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นการทาํรายการแต่ละครั้ง และโอนเงินจาํนวนดงักล่าวมายงับญัชีท่ีบริษัทจดัการกาํหนดขึ้ น  

6.3.7 โทรสาร  

เม่ือผูส้นใจสัง่ซ้ือกรอกรายละเอียดในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและส่งบริษัทจดัการจะผ่านโทรสาร ผูส้ัง่ซ้ือตอ้งชาํระค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยชาํระเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน 

บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษทัจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.

ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ี

แบงกแ์ละส่งหลกัฐานการชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการพรอ้มคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

6.3.8 การซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอ (Saving Plan)  

สาํหรบัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใชบ้ริการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอยา่งสมํา่เสมอดว้ยวิธีหกับญัชีเงินฝากธนาคาร ธนาคารจะ

ดาํเนินการหกัเงินในบญัชีเงินฝากตามจาํนวนท่ีผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอ ตาม

ระยะเวลาท่ีกาํหนด และโอนเงินจาํนวนดงักล่าวมายงับญัชีท่ีบริษัทจดัการกาํหนดขึ้ น  

สาํหรบัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใชบ้ริการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอยา่งสมํา่เสมอดว้ยวิธีการอืน่ใดท่ีบริษัทจดัการกาํหนดขึ้ น

น้ัน ผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอ

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนด โดยชาํระเป็นเงินสด หรือชาํระเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน คาํสัง่จา่ยเงินหรือวธีิอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการยอมรบั โดยในกรณีท่ีชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน หรือคาํสัง่จา่ยเงิน ตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่

จ่ายเพื่อเขา้บญัชีท่ีบริษัทจดัการกาํหนดขึ้ น  

6.3.9 ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด  

เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด ธนาคารหรือผูใ้หบ้ริการจะดาํเนินการหกัเงินใน

บญัชีเงินฝากในจาํนวนเงินท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นการทาํรายการแต่ละครั้ง และโอนเงินจาํนวนดงักล่าวมายงับญัชีท่ี

บริษัทจดัการกาํหนดขึ้ น  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีรบัชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามท่ีระบุใน
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ขอ้ 6.3 โดยไม่ถือว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ โดยจะแสดงขอ้มลูท่ีเป็น

ปัจจุบนัในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปสาระสาํคญัท่ีจะทาํขึ้ นในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชี  

6.4 การจดัสรรหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระหารดว้ยราคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ิน

วนัท่ีบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มจาํนวน  

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรรจะคาํนวณเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตาํแหน่งและใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขทศนิยมตาํแหน่งท่ี 4 

ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน คาํสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิอื่นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ โดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บั

คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและรบัชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุน รวมถึงไดท้าํรายการซ้ือหน่วยลงทุนน้ันแลว้  

บริษัทจดัการจะเพิ่มจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการจดัสรรแลว้ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนในวนัทาํการถดัจากวนั

ทาํการท่ีคาํนวณราคาขายหน่วยลงทุน อยา่งไรก็ตามกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน คาํสัง่

จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด สิทธิในหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้ นเม่ือบริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน คาํสัง่

จ่ายเงินหรือวธีิอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ตัว๋แลกเงิน คาํสัง่

จ่ายเงินหรือวธีิอื่นใดไดไ้ม่ว่าจะดว้ยเหตุใดก็ตาม บริษัทจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดัสรรแลว้  

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุในใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัชาํระ บริษัทจดัการจะจดัสรร

หน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีท่ีการสัง่ซ้ือมีผลใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินกว่าจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนกบัสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนเท่าท่ีสามารถจดัสรรไดใ้หแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือตามสดัส่วนจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรร

ในกรณีดงักล่าว จะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของ

บริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทาง

กฎหมายของบริษัทจดัการโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

6.4 การคืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะดาํเนินการคืนเงินพรอ้มดอกเบ้ีย (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือไม่ไดร้บัการจดัสรรไม่วา่ทั้งหมดหรือ

บางส่วน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 15 วนันับจากวนัท่ี

บริษัทจดัการไม่สามารถจดัสรรหน่วยลงทุนหรือวนัท่ียุติโครงการแลว้แต่กรณี  

6.5 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ซ้ือตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไรก็ตาม บริษัท

จดัการสงวนสิทธิในการใหท้าํรายการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกวา่ท่ีระบุไวใ้นโครงการในบางกรณีได ้เพื่อ

รองรบัรายการส่งเสริมการขายและบริการต่างๆของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของบริษัทจดัการ  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน และผูจ้องซ้ือจะไม่สามารถยกเลิกคาํ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดเ้วน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

เม่ือผูส้นใจสัง่ซ้ือรายใดประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุนต่อการซ้ือในแต่ละครั้ง ตั้งแต่ 30,000,000 บาท (สามสิบลา้นบาทถว้น) 

ขึ้ นไป หรือจาํนวนอืน่ใดท่ีจะระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวน ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งรายงานใหบ้ริษัท
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จดัการทราบในทนัทีก่อน ซ่ึงหากมีการเปล่ียนแปลงจาํนวนท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนดงักล่าว บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัน้ี  

 

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

2. กรณีท่ีเอกสารหรือขอ้มลูท่ีบริษัทจดัการไดร้บัจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถว้น  

3. กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือ

การสนับสนุนการก่อการรา้ย หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายต่างๆ เป็นตน้  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ีบริษัท

จดัการเห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผลเสียหายแก่กองทุน 

เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของ

บริษัทจดัการเป็นหลกั  

5. กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมือง

สหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของ

บุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชัว่คราวตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ให้

ผูล้งทุนทราบก่อนการใชสิ้ทธิท่ีจะปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยจะปิดประกาศท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบบนเว็บไซตบ์ริษัทจดัการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความ

เหมาะสม  

ในการชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หากเป็นกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ท่ีบริษัทจดัการเป็น

ผูร้บัผิดชอบดาํเนินการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี บริษัทจดัการอาจดาํเนินการใหมี้การหกักลบกนัได ้ 

ในกรณีท่ีบญัชีกองทุนใดไม่มีมลูค่าคงเหลือในบญัชี และบญัชีน้ันไม่มีการติดต่อขอใชบ้ริการเป็นเวลานานติดต่อกนัเกิน 1 ปี 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดบญัชีดงักล่าวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการทาํการปิดบญัชีกองทุนไม่วา่ดว้ยเหตุใด ๆ  

 

6.6 วนัและเวลาทาํการขายหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.รบัจดทะเบียนทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม โดยบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะทาํการ

ขายหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการของบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 15.30 น. 

ของทุกวนัทาํการ ผ่านช่องทางท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  

สาํหรบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลา เวลา 15.30 น. ของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทาํ

รายการขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเปิดรบัคาํสัง่ผ่านไปรษณีย ์บริษัทจดัการจะทาํรายการขายหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายแรกถดัจาก

วนัทาํการท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ซ้ือและไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือครบถว้นแลว้  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน และอาจกาํหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งคาํสัง่ซ้ือ
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ล่วงหน้าโดยถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการขายหน่วย

ลงทุนและในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะกาํหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งคาํสัง่ขายคืนล่วงหน้า บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและท่ีเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

 

6.3. การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :  

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 

7.1. ช่องทางการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

 

7.3. วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

- รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ 

 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนสามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน โดยมีมลูค่าขัน้ตํา่ในการสัง่ขายคืนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ อยา่งไร

ก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการใหท้าํรายการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยมีมลูค่าขัน้ตํา่น้อยกว่าท่ีระบุไวใ้นโครงการใน

บางกรณีได ้เพื่อรองรบัรายการส่งเสริมการขายและบริการต่างๆของบริษัทจดัการ โดยขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของบริษัทจดัการ  

7.4.1 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งกรอกขอ้ความในคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน ระบุรายละเอียดและความจาํนงใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นําคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ 

(ถา้มี) ไปยืน่ต่อบริษัทจดัการเพื่อขายคืนหน่วยลงทุน  

คาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่

ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(2) ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้ง

กรอกขอ้ความในคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดและความจาํนงใหค้รบถว้นชดัเจน แลว้นําคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนพรอ้มเอกสารหลกัฐานประกอบ (ถา้มี) ไปยืน่ต่อผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพื่อขายคืนหน่วย

ลงทุน  
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คาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเม่ือผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้าํ

รายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบ

จากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

 

(3) เอทีเอ็ม (ATM)  

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเอทีเอ็ม โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิการท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด  

 

(4) ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์(Tele-banking)  

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข

และวธีิการท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  

(5) อินเทอรเ์น็ต (Internet)  

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านอินเทอรเ์น็ต โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัท

จดัการกาํหนด  

(6) โทรสาร  

บริษัทจดัการอาจเปิดรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสารได ้ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเปิดใหบ้ริการดงักล่าว ผูถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถแสดงความจาํนงท่ีจะส่งคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการผ่านโทรสาร โดยกรอกแบบฟอรม์ระบุ

ความจาํนงดงักล่าวพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการกาํหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแสดงความจาํนงท่ีจะส่ง

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านโทรสาร ยอมรบัและผูกพนัการทาํรายการรบัซ้ือคืนท่ีบริษัทจดัการดาํเนินการตามคาํสัง่ขาย

คืนท่ีไดร้บัทางโทรสารแลว้  

คาํสัง่ขายคืนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ ผูส้ัง่

ขายคืนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

(7) ส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใด  

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ืน่ใดได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการ

ท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมใหบ้ริการ บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการ 

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(8) การขายคืนหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอ  

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนแบบสมํา่เสมอได ้โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวิธีการท่ีบริษัท

จดัการกาํหนด  

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมใหบ้ริการ บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการ 

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

7.4.2 การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการท่ีคาํนวณ

ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะชาํระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ี

ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุน และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหมี้ช่องทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัท

จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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7.4.3 การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขาย

หรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยคาํนวณจากราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัท

จดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ ์ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงินท่ีสัง่ขายคืนโดยคูณจาํนวน

หน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเป็นจาํนวนเงิน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนดว้ยราคารบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ วนัทาํการรบัซ้ือคืนน้ัน ทั้งน้ี จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 

ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจาํนวนหน่วย

ลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือตามทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุนมีมลูค่าตํา่กว่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่

ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดัการประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ 

บริษัทจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

ในกรณีท่ีจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนเกินกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูต่าม

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดตามจาํนวนเท่าท่ี

ปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้

เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซ้ือไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุน  

บริษัทจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซ้ือคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีคาํนวณราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน :  ทุกวนัทาํการซ้ือขาย  

 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน :  

บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่เวลาเร่ิมทาํการของ

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนถึงเวลา 13.30 น. ของทุกวนัทาํการซ้ือขาย ผ่านช่องการรบั

ซ้ือคืนท่ีบริษัทจดัการกาํหนด  

สาํหรบัการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดร้บัหลงัเวลา 13.30 น. ของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะทาํ

รายการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ันในวนัทาํการรบัซ้ือคืนถดัไป  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะกาํหนดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตอ้งส่งคาํสัง่ขายคืนล่วงหน้า หรือเปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือระยะเวลาการส่งคาํสัง่ขายคืนล่วงหน้า โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะตอ้งเป็นการใหป้ระโยชน์ต่อ

ผูถื้อหน่วยลงทุนและ/หรือกองทุนเป็นสาํคญัและถือว่าไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีบริษัทจดัการ

เปล่ียนแปลงระยะเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือระยะเวลาการส่งคาํสัง่ขายคืนล่วงหน้า บริษัทจดัการจะประกาศให้



รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค พร็อพเพอรต้ี์ เซคเตอร ์  52 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบถึงการเปล่ียนแปลงล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัโดยจะติดประกาศท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและท่ีเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

 

8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการอาจจดัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อ  

หน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะหยุดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นการชัว่คราวหรือถาวรก็ได ้ในกรณีท่ีบริษัทพจิารณา

เห็นว่าการหยุดรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะแจง้

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

8.1 วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดในคาํขอสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนระบุจาํนวน

เงินหรือจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีตอ้งการสบัเปล่ียน บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบ

หลกัฐานการรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(2) ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 

บริษัทจดัการอาจรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใช้

บริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการระบุไวใ้นคาํขอใชบ้ริการดงักล่าว  

อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตุบริษัทจดัการจะไม่สามารถรบัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนดงักล่าวได ้ใหถื้อวา่ยงัไม่มีการทาํรายการการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสน้ั์น  

ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมใหบ้ริการ บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการ 

และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

8.2 วนัและเวลาในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกจากกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขาย ตามระยะเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน สาํหรบั

การสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์บริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลาในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนั
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ทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการจะไม่ทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนน้ัน  

กรณีสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซ้ือขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน สาํหรบัการสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์บริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายใด บริษัทจดัการ

จะทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป โดยบริษัทจดัการจะถือวา่

วนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการแลว้ เป็นวนัท่ีคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน

มีผลสมบรูณ ์ 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางใหก้องทุนปลายทางภายใน 7 วนัทาํการ

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของกองทุนตน้

ทาง อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีวนัชาํระเงินค่าเงินขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางตรงกบัวนัหยุดทาํการซ้ือขายของ

กองทุนปลายทาง บริษัทจดัการจะทาํรายการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางในวนัทาํการซ้ือขายถดัไป ซ่ึงอาจเกินกวา่ 

5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุนของ

กองทุนตน้ทางได ้ 

8.3 ราคาขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกรณีสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนดงัต่อไปน้ีเป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน กรณี

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

8.3.1 การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย

ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

8.3.2 การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายท่ี

บริษัทจดัการไดร้บัเงินจากกองทุนตน้ทางหรือ ณ ส้ินวนัทาํการก่อนหน้าวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินจาก

กองทุนตน้ทางแลว้แต่กรณี ทั้งน้ีหากมีการเปล่ียนแปลงใดๆ บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศ

ท่ีสาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

8.4 สิทธิในหน่วยลงทุน  

สิทธิในหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกิดขึ้ นเม่ือกองทุนปลายทางไดร้บัชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน

จากกองทุนตน้ทางแลว้เท่าน้ัน  

 

9. การชาํระคา่รบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน

เงินได ้ 

 

10. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดย
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ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน เวน้แต่

ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงาน  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บัความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อสาํนักงานโดย

พลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัท

จดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสัง่ขายคืนก่อนหลงั  

 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

1. บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุ

ดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก

สาํนักงาน  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวม

ลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณท่ี์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าว

อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุน
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เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี  

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. การกระทาํท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย  

3. การกระทาํท่ีเป็นการปฏบิติัตามคาํสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั  

(5) อยูใ่นระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ

ตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม 

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์

เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ  

(6) อยูใ่นระหว่างดาํเนินการเพือ่เลิกกองทุนซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม เม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัท

จดัการพจิารณาแลว้มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกว่า 2 

ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือมียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลา 5 วนั

ทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจาํนวนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

 

2. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษทัจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํ

สัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วย

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

ใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดง

เหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้าํนักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัทาํการ ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมดาํเนินการดงัน้ี ก่อนการเปิดรบั

คาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทาํ

การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุด

คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 
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12. การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ

ประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการ

หยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ี

เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 

 

13. เงือนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัการจดัสรรหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกวา่

หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุน เร่ืองหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือในกรณีท่ีบริษัท

จดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือ

ต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบ

ล่วงหน้า  

ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ หาก

การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวหรือจดัสรรหน่วยลงทุน จะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกิน

ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทน. 46/2556 เร่ือง หลกัเกณฑ์

เก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

ได ้ทั้งน้ี ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เร่ือง 

"ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั"  

 

14. การจา่ยเงินปันผล :  

 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่าย  

 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

บริษัทจดัการมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ดงัน้ี  

บริษัทจดัการจะดาํเนินการพจิารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนจากการเพิ่มขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานประจาํแต่ละงวดบญัชี หรือกาํไรสุทธิท่ีเกิดขึ้ นจริงประจาํงวดบญัชี 

หรือจากกาํไรสะสมท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ ส้ินงวด ตามท่ีบริษัทจดัการพิจารณาเห็นสมควร หรือเม่ือกองทุนไดร้บัเงินปันผลหรือ

เงินตอบแทนอื่นในลกัษณะเดียวกนัจากการลงทุนในทรพัยสิ์นประเภทใดประเภทหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์ 

(2) หน่วยทรสัตต์ามประกาศคณะกรรมการกากบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและเสนอขายหน่วยทรสัตข์องทรสัตเ์พื่อการ
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ลงทุนในอสงัหาริมทรพัย ์ 

(3) ตราสารของกองทุนอสงัหาริมทรพัยต่์างประเทศท่ีมีการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการ

ลงทุนโดยตรง หรือโดยออ้มผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หรือหน่วยทรสัตต์าม (2) รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิล่าสุด ณ วนัปิดสมุดทะเบียน เพื่อจ่ายประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนน้ัน  

(4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศท่ีมีการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยใ์นประเทศไทย ไม่วา่จะเป็นการลงทุนโดยตรง 

หรือโดยออ้มผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนตาม (1) หน่วยทรสัตต์าม (2) หรือตราสารตาม (3) รวมกนัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 

30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิล่าสุด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อจา่ยประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนน้ัน  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะพิจารณาการจา่ยเงินปันผลตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี  

บริษัทจดัการจะจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกวา่ผลลพัธท่ี์คาํนวณจากประโยชน์ตอบแทนท่ีไดร้บัหกัดว้ย

ค่าใชจ้่ายทุกประเภทในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะจา่ยเงินปันผล เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) กรณีท่ีกองทุนรวมมีกาํไรสุทธิหรือกาํไรสะสมในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล แต่รายการกาไรสุทธิหรือ 

กาํไรสะสมทั้งสองรายการดงักล่าวมียอดเงินน้อยกวา่จาํนวนเงินปันผลท่ีคาํนวณได ้บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผล เท่ากบั

ยอดกาํไรสุทธิหรือกาํไรสะสมน้ัน แลว้แต่จาํนวนใดจะมากกว่า และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่ทาใหก้องทุนมีผล

ขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้ นในงวดบญัชีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลน้ัน  

(2) กรณีท่ีเงินปันผลท่ีจะจา่ยใหก้บัผูถื้อหน่วยเม่ือคาํนวณแลว้เป็นจาํนวนเงินน้อยกวา่ 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการอาจงดจา่ยเงินปันผลดงักล่าวก็ได ้ทั้งน้ี ในกรณีท่ี กองทุนรวมมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลมากกวา่หน่ึง ครั้งใน

รอบปีบญัชี บริษัทอาจนํายอดเงินปันผลท่ีคาํนวณไดน้้อยกวา่ 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุนน้ันไปรวมคาํนวณกบัการ จ่ายเงิน

ปันผลในครั้งต่อไปของรอบปีบญัชีเดียวกนั ทั้งน้ี หากยอดสะสมดงักล่าวรวมกนัแลว้ยงัน้อยกวา่ 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิงดจา่ยเงินปันผลดงักล่าวและนําไปสมทบในรอบปีบญัชีถดัไป  

บริษัทจดัการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามเง่ือนไขขอ้ (1) และ (2) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 90 วนั นับ

แต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชีท่ีจะจ่ายเงินปันผล  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาแกไ้ข เปล่ียนแปลง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขในการจา่ยเงินปันผล ซ่ึง

เป็นไปตามเกณฑท่ี์สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ผู้

ถือหน่วยลงทุนแลว้  

 

14.3. กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะดาํเนินการในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ ดงัน้ี  

1. บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกาํหนดการรบัเงินปันผลภายในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

หรือวนัส้ินงวดอืน่ใดท่ีจะจ่ายเงินปันผล  

2. บริษัทจดัการจะคาํนวณการเพิ่มขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานต่อหน่วย และเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจาํนวน

หน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วนัปิดทะเบียนพกัการโอนหน่วย

ลงทุนเป็นเกณฑ ์โดยบริษัทจะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเวลา

ดงักล่าวเท่าน้ัน  

3. บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผล

โดยไม่ชกัชา้ โดยบริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

3.1 ประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

3.2 ส่งหนังสือแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุน
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ท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อเม่ือไดร้บัการรอ้งขอ  

4. บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลตามวธีิการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นใบคาํ

ขอเปิดบญัชีกองทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน

หน่วยลงทุน ภายใน 20 วนัทาํการนับจากวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์และหรือ เง่ือนไขใน

การจา่ยเงินปันผลในอนาคต บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยถือวา่ไดร้บัมติ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้   

 

ขอ้จาํกดัในการจา่ยเงินปันผล 

 

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่

เป็นกรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํบญัชีและแยกเงินท่ีไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบญัชีและทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม และไม่นําเงินดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวม และจะส่งเงินดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้อง

แผ่นดิน 

 

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีประมาณการไดท่ี้เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.0125 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน 

หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
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ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.2675 ต่อปีของมูลค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของ

กองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนาย

ทะเบียน ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศแลว้  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์น

ทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ1.07ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

(1) ค่าใชจ้า่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอหน่วยลงทุนครั้งแรก ซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเม่ือมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นตาม

จาํนวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บัประโยชน์

จากค่าใชจ้า่ยน้ัน ไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้า่ยดา้น

การตลาด การส่งเสริมการขาย ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนํากองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 

1.00 หรือ 1.07 (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ของจาํนวนเงินทุนของโครงการ  

(ข) ค่าใชจ้า่ยหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนเพิ่มหน่วยลงทุน และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการ

ปฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ค) ค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวกบัท่ีปรึกษากฎหมาย  
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(ง) ค่าแปลเอกสารท่ีเก่ียวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน  

(จ) ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดต่อกบัท่ีปรึกษาการลงทุนและหรือท่ีปรึกษากองทุนท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี) 

เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นตน้  

(2) ค่าใชจ้า่ยเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเม่ือมีค่าใชจ้า่ยเกิดขึ้ นตามจาํนวนท่ีจา่ยจริง โดย

ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บัผลประโยชน์จากค่าใชจ้า่ยน้ัน

หรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ้ น ไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้า่ยดา้น

การตลาด การส่งเสริมการขายตลอดจนการสมัมนาแนะนํากองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 

1.00 หรือ 1.07 (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

(ข) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดจากการนําเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ติดต่อกบัท่ีปรึกษาการลงทุนและหรือท่ีปรึกษากองทุนท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี) เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสาร

ทางไกล ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นตน้  

(ค) ค่าใชจ้า่ยอนัเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือสอบทานมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิ ค่าใชจ้า่ยในการจดัใหมี้การคาํนวณผลการดาํเนินงานและระดบัความเส่ียงของการลงทุน เป็นตน้  

(ง) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชีซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบทรพัยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามคาํสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  

(จ) ค่าจดัทาํ จดัพิมพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลการแสดงความจาํนง ใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํและ

จดัพิมพ ์คาํขอเปิดบญัชีกองทุน ใบแสดงความจาํนงเพื่อจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบจองซ้ือหน่วยลงทุน คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ หนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์

และจดัส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ฉ) ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศใน

หนังสือพิมพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตาม

กฎหมาย ก.ล.ต.  

(ช) ค่าจดัทาํ ค่าพิมพแ์ละจดัส่งหนังสือช้ีชวนและรายงานประจาํปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ซ) ค่าแปลเอกสารท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกองทุน  

(3) ค่าใชจ้า่ยและภาษีอื่น ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการดาํเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเม่ือมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นตาม

จาํนวนท่ีจ่ายจริง และในทางบญัชีจะตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจาํนวน ไดแ้ก่  

(ก) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน  

(ข) ค่าใชจ้า่ย (ถา้มี) ในการดาํเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเม่ือไดร้บัคาํสัง่จากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ค่าใชจ้า่ยดา้นกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้่ายในการติดตามหน้ีของกองทุน  

(ค) ค่าใชจ้า่ยในการรบัชาํระหน้ีเป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนการชาํระหน้ีดว้ยเงินตามตราสารแห่งหน้ี ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจาํนอง ค่าปลอดจาํนอง ค่าจดัพิมพเ์อกสาร 

ค่าใชจ้่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้า่ยดา้นภาษี ค่าทาํประกนัภยั ค่าดูแล และเก็บรกัษา

ตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการจาํหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นดงักล่าว  

(ง) ค่าใชจ้า่ยอนัเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือสอบทานมลูค่า
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ทรพัยสิ์นสุทธิ ค่าใชจ้า่ยในการจดัใหมี้การคาํนวณผลการดาํเนินงานและระดบัความเส่ียงของการลงทุน เป็นตน้  

(จ) ค่าใชจ้่ายในการรบัชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล  

(ฉ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ ์

ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้งท่ี

เกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ  

ค่าไปรษณียากรสาํหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการส่ือสารโตต้อบโดยวธีิอื่นท่ีมิใช่ทาง

ไปรษณีย ์ 

(ช) ค่าใชจ้า่ยของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศเพื่อเก็บรกัษาทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ ซ่ึงเม่ือรวมกบัค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ จะตอ้งไม่เกินอตัราค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี

ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 15.2  

(ซ) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน

ต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมในการทาํรายการ ค่าใชจ้า่ยของผูดู้แลผลประโยชน์ในการติดต่อกบับุคคลภายนอก เป็น

ตน้  

(ฌ) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการชาํระบญัชีและเลิกกองทุน  

(ญ) ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดาํเนินคดีเพื่อการรบัชาํระหน้ีใด ๆ ของกองทุนรวม  

(ฎ) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัการชาํระราคา รบัชาํระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น ค่าธรรมเนียม

ธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ settlement advance หรือ contractual settlement เป็นตน้  

(ฏ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียนและวิธีการคาํนวณค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ กบัจาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระจริง  

(4) ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงจะรวมอยูใ่นตน้ทุนของค่าซ้ือ

หลกัทรพัย ์เม่ือมีการซ้ือหลกัทรพัยแ์ละจะถูกหกัจากค่าขายหลกัทรพัยเ์ม่ือมีการขายหลกัทรพัย ์อาทิ  

(ก) ค่าอากรแสตมป์  

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 

(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้ง

ท่ีเกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ  

(ง) ค่าใชจ้า่ยอนัเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศ

ไทยและต่างประเทศ (ถา้มี)  

(จ) ค่าใชจ้่ายในการติดต่อซ้ือขายหลกัทรพัย ์เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นตน้  

(5) ค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.1 ถึง 15.2 (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจาก

กองทุนตามจาํนวนเงิน และเวลาท่ีเกิดค่าใชจ้า่ยน้ันจริง ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.01 หรือ 

0.0107 (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนท่ีเกิน

กว่าอตัราท่ีกาํหนด  

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :มีแบบหลายเง่ือนไข  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

คาํอธิบายเง่ือนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้

ทราบโดยทัว่กนัและปิดประกาศไวท่ี้สาํนักงานของบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  

 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :มีแบบหลายเง่ือนไข  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

คาํอธิบายเง่ือนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้

ทราบโดยทัว่กนัและปิดประกาศไวท่ี้สาํนักงานของบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษทัจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง  

 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของมลูค่าหน่วยลงทุน 

ตามท่ีจ่ายจริง  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ค่าธรรมเนียมการซ้ือขายหลกัทรพัย ์: อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้าํนวณราคาขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุน โดยคาํนวณเขา้ไปในราคาขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน เพื่อนําเงินดงักล่าวไปชาํระเป็นค่าใชจ้่ายหรือ

ค่าธรรมเนียมในการสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายหลกัทรพัย ์ตามท่ีกองทุนจะถูกเรียกเก็บเม่ือสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายหลกัทรพัย ์ 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงอตัราค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายหลกัทรพัยใ์หส้อดคลอ้ง

กบัค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมในการสัง่ซ้ือหรือสัง่ขายหลกัทรพัยท่ี์เกิดขึ้ นจริง  

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินกาํหนด

โดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการหรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษทัจดัการดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย ตามท่ีจา่ย

จริง เช่น ค่าใชจ้่ายในการจดแจง้การจาํนํากบันายทะเบียน ค่าแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัท

จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน หรือลดหยอ่นหรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

หรือผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน 

หรือการสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ้ นในอนาคต หรือลดหยอ่น หรือยกเวน้

ค่าธรรมเนียมใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นซ่ึงจดัตั้งและ

จดัการโดยบริษัทจดัการ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษัทจดัการเพื่อซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนน้ี ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบโดยทัว่กนั โดยจะปิดประกาศไวท่ี้สาํนักงานของบริษัท

จดัการ  
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15.4. วิธีการคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ี

มีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชม้ลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนในแต่ละวนัท่ีคาํนวณน้ันเป็นฐานในการคาํนวณ

ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15.2 อื่นๆ ค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนตามท่ีระบุไวใ้น (5) บริษัทจดัการจะเปิดเผย

แยกเป็นรายการอยา่งชดัเจนในหนังสือช้ีชวนฉบบัขอ้มลูสาํคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจาํปี ซ่ึงบริษัทจดัการ

ตอ้งจดัทาํเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี  

 การตดัจา่ยค่าใชจ้า่ยดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต

แห่งประเทศไทย  

 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  

15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการ และได้

ดาํเนินการดงักล่าวแลว้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถึงภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีมี

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทั้งน้ี การเปิดเผยขอ้มลูจะกระทาํโดยวธีิการท่ีเหมาะสมอนัทาํใหม้ัน่ใจไดว้่าผู้

ลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ หรือ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้  

 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อว่าสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบ

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าวเม่ือบริษัทจดัการไดด้าํเนินการตามขา้งตน้แลว้  

 

15.5.2 ในกรณีท่ีบริษทัจดัการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

บริษัทจดัการจะคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และจะเปิดเผย

ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งทัว่ถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลู

ดงักล่าว โดยอยา่งน้อยจะจดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

 

15.5.2.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเดิมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนัทาํ

การก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ น  

15.5.2.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเดิม ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการประสงคจ์ะขึ้ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(ก) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว บริษัท

จดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ี

เพิ่มขึ้ นดงักล่าว  

(ข) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว บริษัท

จดัการตอ้งไดร้บัมติพิเศษ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 15.5.2 วรรคหน่ึง  
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ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงตามขอ้ 15.5.1 วรรคสอง และ 15.5.2.2 บริษัทจดัการจะตอ้งแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าว  

 

15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือ

ภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุน

ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลคา่หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  

 

16.1. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน : ในประเทศ  

 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

สาํหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการจะคาํนวณเป็นเงินบาท โดยการคาํนวณมลูค่า

หน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเป็นราคา

ปิด (close) ท่ีประกาศบนหน้าจอ Bloomberg หรือ Reuters ในเวลาประมาณ 16.00 น. ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายน้ัน และ

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถใชข้อ้มลูจาก Bloomberg หรือ Reuters ได ้หรือกรณีท่ีบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบ

ของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่อตัราแลกเปล่ียนน้ันไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัท

จดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีจะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต 

บริษัทจดัการอาจพจิารณาใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยธนาคารพาณิชย ์หรือหน่วยงานอื่นใดแทน หรือ ตามท่ีมี

ประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ี อตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัท

จดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ท่ีประกาศกาํหนด  

2. บริษัทจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1 ) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการ เวน้แต่วนัทาํการน้ันตรงกบัวนัหยุดของกองทุน

ต่างประเทศและหรือตลาดหลกัทรพัยต่์างประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน และประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน หรือวนัตามท่ี

บริษัทจดัการประกาศกาํหนดเพิม่เติมในกรณีท่ีมีเหตุการณไ์ม่ปกติ  

(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูค่า

หน่วยลงทุนของส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี  

(ข) วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

(ค) วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศ
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ภายในวนัทาํการถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทุนไม่ไดร้บัมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนลงทุน จนเป็นเหตุใหบ้ริษัท

จดัการไม่สามารถคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนต่างประเทศแลว้ และประกาศในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือส้ินวนัทาํการท่ี

คาํนวณน้ัน  

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บั

การรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด  

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือจาํนวน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล  

(3.2) คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สาํหรบั

มลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุน

เพื่อใชใ้นการคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 

5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ

ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์น้ันรวมเขา้เป็น

ทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  

ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นท่ีทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคา

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะขอผ่อนผนัการไม่คาํนวณและประกาศตามกาํหนดน้ีต่อสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีไม่สามารถคาํนวณและประกาศได ้ 

บริษัทจดัการอาจไม่คาํนวณและไม่ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนในกรณีดงัต่อไปน้ี  

(ก) เม่ือบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ  

(ข) เม่ือมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยใหไ้ดร้บัการยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว  

(ค) เม่ือเป็นวนัหยุดทาํการซ้ือขายของกองทุน และหรือกองทุนหลกั และหรือตวัแทนขายกองทุนหลกั  

เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ (ก) และหรือ (ข) บริษัทจดัการจะประกาศการหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของบริษัทจดัการและสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะรายงานการหยุดคาํนวณมลูค่าดงักล่าวพรอ้มทั้งแสดง
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เหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนน้ันใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1  

 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบริษัท และบริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีไม่

สามารถประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทได ้อาทิ หนังสือพิมพร์ายวนั และจดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ท่ีทาํการทุกแห่งของ

บริษัทจดัการ และจดัใหมี้ประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีใชใ้นการซ้ือ

ขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหมี้

ขอ้มลูดงักล่าวดว้ยหรือไม่ก็ได ้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท เช่น 

หนังสือพิมพร์ายวนัหรือช่องทางอื่นใดท่ีเหมาะสม โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการ

จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั  

 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1 ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งน้อยกว่าหน่ึงสตางค ์หรือต่างจากราคาหน่วย

ลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้ นไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะจดัทาํและส่ง

รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ

จดัใหมี้สาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการเพื่อใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบ

ได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(2) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(3) สาเหตุท่ีทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

หรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซ่ึงทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการคาํนวณราคาหน่วย

ลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบ้ียผิดพลาด เป็นตน้ บริษัทจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนับแต่

วนัท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2 ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่

รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัท่ีพบราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่าง

จากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ี

ถูกตอ้ง  

(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จส้ินภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีพบว่าราคา

หน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีคาํนวณราคาหน่วย

ลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการส่ง
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รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(ค) สาเหตุท่ีทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) การดาํเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะจดัใหมี้สาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการ เพื่อใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถุกตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมท่ีมีการแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแกไ้ขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพร์ายวนั

อยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสือใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อหรือขายคืนหน่วย

ลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํ

การนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั้งสาํเนารายงาน

การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัทาํตาม (1) ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทาํ

การนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาน้ัน เวน้แต่

ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงาน

มาตรการป้องกนัใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่การท่ีราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3 ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งตํา่กวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (understate) บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมลูค่า

เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน้่อยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด 

บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา

ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมี

มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น

จาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มี

หน่วยลงทุนเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมลูค่า

เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวน
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เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมี

มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชย

ราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น 

ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหน่ึงรอ้ย

บาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจา่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าว

ไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูดู้แล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจา่ยเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) 

บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้ 

บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศการแกไ้ข

ราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสือพมิพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้า่ยในการจดัส่งเงินชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและผูข้ายคืน

หน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ 

 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง :  

 

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

 

17.2. ช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

 

17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

17.4. ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  
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17.5. ท่ีปรึกษา :  

 

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

 

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน :  

 

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

ช่ือ : นาย พชิยั ดชัณาภิรมย ์ 

ช่ือ : นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

ช่ือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง  

ช่ือ : นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

ช่ือ : นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

ช่ือ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

ช่ือ : นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

ช่ือ : นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

ช่ือ : นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

ช่ือ : นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรือบุคคลอืน่ท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

 

17.7. การแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
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18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

 

18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี : วนัท่ี  เดือน  

 

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก : วนัท่ี  

 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม  

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม  

 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ :  

บริษัทจดัการสามารถดาํเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการไดด้ว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี  

19.1 สาํหรบัการแกไ้ขโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษัทจดัการอาจขอใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบ

แทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจกาํหนดเง่ือนไขใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัเพื่อ

ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบ  

(1) การเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการขายและการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ทาํใหสิ้ทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง  

(3) การเปล่ียนแปลงประเภทของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออตัราส่วนการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน  

(4) การคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน แลว้แต่กรณี ตาม”ขอ้ 16 วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่า

หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

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

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ทาํใหผ้ลตอบแทนและ

ความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยสาํคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง  

 

19.2 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยใชว้ธีิการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฎวา่มติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษมีจาํนวน

ไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 ใหบ้ริษัทจดัการส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการขอมติและการนับมติไปยงัผูดู้แล

ผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมติน้ัน  

โดยการแกไ้ขโครงการหรือวิธีการจดัการในเร่ืองกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ ใหร้วมถึงเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี  

(1) การเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนท่ีทาํใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยสาํคญั  

(2) การชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น  

(3) การควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk 

spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน  

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเดิมตามท่ี
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ระบุไวล่้าสุดในโครงการ  

(6) การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการประกนั ผูป้ระกนั สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผูป้ระกนั หรือการแกไ้ขเพิ่มเติม

สญัญาประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ (ถา้มี)  

 

19.3 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบแกไ้ข

เพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าว  

(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดร้บัประโยชน์เพิ่มขึ้ นในกรณีดงัน้ี  

(ก) การลดมลูค่าขัน้ตํา่ในการซ้ือหน่วยลงทุน  

(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ค) การเพิ่มจาํนวนผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน  

(ง) การเพิ่มความถ่ีของการส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซ่ึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม

อยา่งมีนัยสาํคญั  

(จ) การลดเวลาส่งคาํสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิดใหข้ายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(2) การแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

(3) การแกไ้ขเพิม่เติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบุคคลใหถู้กตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์  

(5) การแกไ้ขเพิม่เติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามขอ้ 15.5.1 วรรคสอง  

 

19.4 เวน้แต่กฎหมายกาํหนดเป็นอยา่งอื่น ในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจดัประชุม ผูถื้อหน่วย

ลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากผูถื้อหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผูถื้อหน่วยลงทุนในครั้งน้ันไม่

ชอบดว้ยกฎหมายหรือบริษัทหลกัทรพัยฝ่์าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข หรือวิธีการท่ีกาหนดตามมาตรา129/3 ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าหา้คนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กว่าหน่ึงในหา้ของจานวนหน่วยลงทุนท่ีจาหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมน้ัน จะรอ้งขอใหศ้าลสัง่เพิก

ถอนมติของผูถื้อหน่วยลงทุนครั้งน้ันก็ได ้แต่ตอ้งรอ้งขอต่อศาลภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติใหแ้กไ้ข  

 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้

ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีกาํหนด

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

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 

20. ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ :  

20.1. การถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของ
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จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนัน้ันใหมี้จาํนวนไม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมน้ันภายใน

ระยะเวลาท่ีประกาศกาํหนด หรือดาํเนินการเลิกกองทุนรวมน้ันทนัที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุน ท่ี ทน. 46/2556 เร่ือง หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัท

จดัการ  

20.2. การรบัผลประโยชน์ตอบแทน เน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (Soft Commission)  

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเน่ืองจากการใชบ้ริการของบุคคล

ดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรบัไวน้ั้นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีมีมลูค่าในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเก่ียวกบับทบาทโดยตรงของ

ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกินความจาํเป็น เพื่อใหก้องทุนไดร้บั

ประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้ง

กระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนน้ันดว้ย  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (Soft 

Commission) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจดัการได ้เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชน์ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตาม

แนวทางปฏบิติัท่ีบริษัทจดัการประกาศไวภ้ายในบริษัท ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดท่ี้บริษัทจดัการ  

20.3. ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั  

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

เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่

สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีของบุคคล

ท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกนั ผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยู่

ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไวก้บั FFI น้ัน นอกจากน้ียงัปรากฏดว้ยวา่

ในปัจจบุนัมีรฐับาลในหลายประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั 

FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพนัตนกบัหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าท่ีตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนัและ

บุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ FATCA กาํหนดหน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลูกคา้กบั

ประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการกาํหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง 

FATCA เป็นตน้  

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิติัตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ

เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะไดร้บัผลกระทบท่ีสาํคญัในสองกรณี 

คือ  

(1) ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรพัยสิ์นทาง

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

เงินลงทุนทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบั
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สถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนั

การเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบนั

การเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีดาํเนินการหกัเงิน ณ ท่ี

จ่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงบัการทาํ

ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซ่ึงอาจทาํใหก้องทุนรวมไม่สามารถ

ดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่

สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดอ้ีกต่อไป  

เพื่อมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนด

ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนัภายใต้

ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

การปฏบิติังานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน) 

จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงัน้ี  

(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศ

ท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจาํตวัผู้

เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีไดร้บั 

เป็นตน้)ท่ีมีอยูใ่นบญัชีทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันกบับริษัทจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทั้งในและต่างประเทศ ตาม

ขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  

(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือคาํยนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยนืยนัหรือพิสจูน์ทราบความ

เก่ียวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ท่ีกาํหนด

ไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเม่ือขอ้มลูท่ีเคยใหไ้วมี้การ

เปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง (ในกรณี

ท่ีเป็นลูกคา้สถาบนัการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3) ดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง  

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึ้ นหากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีท่ี

ผูถื้อหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนด บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจาํเป็นและความเหมาะสมโดยถือวา่ผู้

ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบ  

การดาํเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี  

(1) ไม่รบัคาํสัง่ซ้ือ/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  

(2) ระงบัหรือหยุดใหบ้ริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  

(3) ดาํเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย

ลงทุนรายน้ันได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดักบักฎหมาย

ของประเทศไทย  

(4) ดาํเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์
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เพิ่มขึ้ น หากมีการดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้  

การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํเพื่อ

หลีกเล่ียงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนมีการดาํเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี

เก่ียวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงในทางปฏบิติั

บริษัทจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคล

ตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด)เท่าน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้กาํหนดเพื่อรองรบัการดาํเนินการตามท่ีบริษทัจดัการไดส้งวนสิทธิไว ้

ขา้งตน้ บริษัทจดัการ(รวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งขอ้มลู

ของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอืน่ใดท่ีราชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

20.4 การซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

บริษัทประกนัชีวิตอาจจะใชว้ธีิการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus account)  

ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต หรือท่ีเรียกวา่กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน

ไดภ้ายหลงัการเสนอขายครั้งแรก โดยติดต่อกบับริษัทประกนัชีวติ หรือ ตวัแทนหรือนายหน้าประกนัชีวิตท่ีบริษัทประกนั

ชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี การซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจมีขอ้กาํหนด และวิธีปฏบิติัท่ีแตกต่างไปจากการซ้ือ

ขายกองทุนเพียงอยา่งเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนจึงควรศึกษารายละเอียดในเอกสาร

ประกอบการขายของกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนก่อนตดัสินใจ  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit-Linked Life 

Policy) หรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงเง่ือนไขรายละเอียด โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวมและถือวา่ไดร้บั

ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงแลว้ ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 

วนั โดยติดประกาศ ณ สาํนักงานของบริษัทจดัการและบริษัทประกนัชีวิต หรือในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ โดยบริษัท

จดัการจะประกาศในหนังสือพิมพร์ายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบั และปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการ

และบริษัทประกนัชีวิต และบริษทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั  

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตมีดงัน้ี อาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ถือว่าเป็นการ

แกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ  

20.4.1 มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชี

ขัน้ตํา่  

ในการซ้ือขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตน้ัน บริษัทจดัการไม่กาํหนดมลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ตํา่ของการขายคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่  

อยา่งไรก็ตาม แบบประกนัชีวิตควบการลงทุน มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนั ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถใชสิ้ทธิตาม

กรมธรรมป์ระกนัได ้เช่น การเวนคืนกรมธรรม ์และมีสิทธิในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เลือกสดัส่วนการลงทุนแต่ละกองทุน 

การขอสบัเปล่ียนกองทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน ซ่ึงแบบประกนัชีวิตควบการลงทุนน้ีมีค่าใชจ้า่ยท่ี

เก่ียวขอ้งกบักรมธรรมป์ระกนัชีวิต เช่น ค่าการประกนัภยั เป็นตน้ ดงัน้ัน บริษัทประกนัชีวิตอาจมีขอ้กาํหนดในเร่ืองมลูค่า

ขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืน จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืน มลูค่าหน่วย

ลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ และจาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ ซ่ึงอาจแตกต่างจากการซ้ือขายหน่วยลงทุนเพียง

อยา่งเดียว ผูล้งทุนท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนสามารถศึกษาขอ้กาํหนดดงักล่าวได ้ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้น

กรมธรรม ์และ/หรือ เอกสารประกอบการขายท่ีจดัทาํโดยบริษทัประกนัชีวิต  

20.4.2 การเสนอขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  
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ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต หรือตวั

แทนท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด โดยชาํระเป็นเงินสด หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี ระยะเวลาในการสัง่ซ้ือ

จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ โดยคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือ

บริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารและเงินจองซ้ือครบถว้น และไดพ้ิจารณาอนุมติักรมธรรมแ์ลว้ และจะสมบูรณต่์อเม่ือบริษัท

จดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุน โดยผู้

ลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในกรณีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต อาจปฏเิสธคาํสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนของผูล้งทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต พิจารณาแลว้เห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวมี

ผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของ

บริษัทจดัการ หรือบริษัทประกนัชีวิต และหรือ คาํสัง่ดงักล่าวหรือผูล้งทุนเป็นบุคคลท่ีอาจเขา้ขา่ยลกัษณะการกระทาํผิดการ

ทาํธุรกรรมฟอกเงิน หรือการก่อการรา้ย ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรือผู้

ลงทุนเขา้เง่ือนไขเป็นบุคคลท่ีบริษัทประกนัชีวิตมีขอ้สงวนสิทธิในการพจิารณารบัประกนั  

20.4.3 การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(1) ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนในรูปแบบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนผ่านบริษัท

ประกนัชีวิต ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตอาจกาํหนดมลูค่าขัน้ตํา่ในการขายคืนหน่วยลงทุน เง่ือนไขในการขายคืนหน่วยลงทุน 

วนัและเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน วิธีการนําส่งเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมตามท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิต 

และหรือเอกสารการขายท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวิต โดยระยะเวลาการขายคืนจะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบ

ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ และคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนจะมีผลเม่ือบริษัทประกนัชีวิตไดร้บัเอกสารหลกัฐาน

ครบถว้น ตามกฎเกณฑข์องบริษัทประกนัชีวิตน้ันๆ  

ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนโดยระบุเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน โดยใช้

แบบฟอรม์ของบริษัทประกนัชีวติ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือในกรมธรรม ์ 

(2) การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติั  

บริษัทประกนัชีวิตอาจดาํเนินการขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นประจาํทุกเดือนเพื่อนําค่าขายคืนหน่วยลงทุนมาชาํระค่า

การประกนัภยั ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการ และค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม ์ตามอตัราและวธีิการท่ีกาํหนดใน

กรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวติจะสรุปค่าใชจ้่ายดงักล่าวและจดัส่งใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุน

สามารถตรวจสอบค่าใชจ้่ายล่าสุดไดต้ามช่องทางท่ีบริษัทประกนัชีวิตจะเปิดเผยในเอกสารประกอบการขายท่ีผูถื้อหน่วย

ลงทุนไดร้บัจากบริษัทประกนัชีวติ  

20.4.4 การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่

บริษัทประกนัชีวิตภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคา

หน่วยลงทุน ทั้งน้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประกาศกาํหนด บริษัทประกนัชีวิตมีหน้าท่ีตอ้งชาํระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจากบริษัทจดัการใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีซ้ือประกนัชีวิตควบการลงทุนภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ี

คาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน โดยมีวธีิการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึง

จะเป็นไปตามท่ีบริษัทประกนัชีวติกาํหนดไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน  

20.4.5 การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะเป็นผูอ้อกเอกสารสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บับริษัทประกนัชีวิตภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน 

ภายใน 15 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่ออกเอกสาร
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รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน อน่ึง บริษัทประกนัชีวิตจะเป็น

ผูอ้อกใบยนืยนัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามขอ้ 20.4.2 และการขายคืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 20.4.3(1) ภายใตก้รมธรรม์

ประกนัชีวิตควบการลงทุนใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน  

20.4.6 การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนผ่านบริษัทประกนัชีวิต ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์โดยส่ง

คาํสัง่ตามแบบฟอรม์ท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้

กรมธรรมป์ระกนัชีวิตตามท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนดไวเ้ท่าน้ัน โดยตอ้งเป็นการทาํรายการผ่านบริษัทประกนัชีวิต การ

สบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนดงักล่าว หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดหน่ึง (กองทุนเปิดตน้ทาง) เพื่อซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีกกองหน่ึง (กองทุนเปิดปลายทาง) ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตและเอกสาร

ประกอบการขายกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตน้ทาง ซ่ึง

ไดห้กัค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน(ถา้มี) เพื่อนําไปชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดปลายทาง หรือ

ดาํเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้กิดรายการดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทประกนัชีวิตอาจระงบัการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนทั้งหมดและหรือบางส่วน เป็นการชัว่คราวและหรือถาวรในกรณีท่ี

บริษัทประกนัชีวิตเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์หรือมีผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ีจาํนวนท่ีขายคืนหน่วย

ลงทุนกองทุนเปิดตน้ทางตํา่กว่าจาํนวนขัน้ตํา่ท่ีบริษัทประกนัชีวติกาํหนดในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหรือกรณีท่ียกเลิก

ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นกรมธรรม ์ 

ราคาขายและราคารบัซ้ือคืน ในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

(1) กรณีเป็นกองทุนเปิดตน้ทาง การกาํหนดราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนเม่ือส้ินวนัทาํการท่ีบริษัท

จดัการไดร้บัคาํสัง่ และทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนหกัดว้ยค่าธรรมเนียม (ถา้มี)  

(2) กรณีเป็นกองทุนเปิดปลายทาง การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนเม่ือส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วย

ลงทุน บริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนปลายทาง หรือวนัทาํการซ้ือขายท่ีบริษัทประกนัระบุใหเ้ป็นวนัทาํการซ้ือ

หน่วยลงทุนปลายทาง โดยจะตอ้งเป็นวนัทาํการท่ีบริษัทถือวา่ไดร้บัชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนแลว้ ทั้งน้ี มลูค่าหน่วยลงทุน

ท่ีใชค้าํนวณราคาขายและราคารบัซ้ือคืนในการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนขา้งตน้จะตอ้งเป็นราคาท่ีไดร้บัการรบัรองจาก

ผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถส่งคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตทุกวนัและเวลาทาํการตามท่ีบริษัทประกนั

ชีวิตกาํหนด โดยกรอกรายละเอยีด ในแบบฟอรม์ใหช้ดัเจน ทั้งน้ี บริษัทประกนัชีวิตขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ดาํเนินการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตระบุไวใ้นแบบฟอรม์หรือกรมธรรม ์โดยบริษัทประกนั

ชีวิตจะยกเลิกคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดงักล่าวทนัที โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

ผูล้งทุนจะเพิกถอนรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนไม่ได ้หากรายการสบัเปล่ียนการถือหน่วยลงทุนน้ันไดเ้สร็จส้ิน

สมบูรณแ์ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูจ้ดัส่งหนังสือยนืยนัการทาํรายการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 30 วนัทาํ

การ นับแต่วนัท่ีไดด้าํเนินการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน สาํหรบักรณีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนอตัโนมติัและการปรบัสดัส่วน

ลงทุนอตัโนมติั บริษัทประกนัชีวติจะจดัส่งรายงานยนืยนัการรบัคาํสัง่ครั้งแรก หรือสรุปส่งเป็นรายงานรายปี แลว้แต่กรณี 

ทั้งน้ีผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสอบถามสถานะการลงทุนไดต้ามวิธีท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด  

20.4.7 วนัและเวลาในการขาย รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถซ้ือ ขาย หรือสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทประกนัชีวิตไดทุ้กวนัและเวลาทาํการท่ีบริษัท
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ประกนัชีวิตกาํหนด ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถทาํรายการเก่ียวกบักองทุน ไดแ้ก่ การซ้ือหน่วยลงทุน (การชาํระเบ้ีย

ประกนัภยัเพิ่มเติมพิเศษ) การขายคืนหน่วยลงทุน (การถอนเงินจากบญัชีกรมธรรมป์ระกนัชีวติ) การสบัเปล่ียนกองทุน 

การสบัเปล่ียนกองทุนอตัโนมติั และการปรบัสดัส่วนลงทุนอตัโนมติัไดโ้ดยส่งคาํสัง่ตามแบบฟอรม์และปฏบิติัตาม

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด  

20.4.8 สิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนมีสิทธิแตกต่างจากผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนน้ีเพียงอยา่ง

เดียว ดงัน้ี  

(ก) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธิโอนเปล่ียนมือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใดทั้งส้ิน  

(ข) ผูถื้อหน่วยลงทุนภายใตก้รมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนไม่มีสิทธินําหน่วยลงทุนไปจาํนําเป็นหลกัประกนั  

(ค) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิในฐานะผูเ้อาประกนัภยัในการยกเลิกการทาํกรมธรรมป์ระชีวิตควบการลงทุนภายใน 15 วนั

หลงัจากวนัท่ีไดร้บักรมธรรมจ์ากบริษัทประกนัชีวิต โดยบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการขายหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนตามราคาขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัคาํสัง่ขายคืนและไดท้าํ

รายการขายคืนหน่วยลงทุนแลว้  

(ง) สิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีแตกต่างเม่ือซ้ือหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต เน่ืองจากบริษัทประกนัชีวิตจะทาํ

หน้าท่ีเป็นตวัแทนในการรวบรวม และนําส่งคาํสัง่ซ้ือและขายหน่วยลงทุนไปยงับริษัทจดัการในนามของบริษัทประกนัชีวิต 

โดยไม่เปิดเผยช่ือท่ีแทจ้ริงของผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) เช่น การไดร้บัขอ้มลูกองทุนอาจล่าชา้กว่าไดร้บัจาก

บริษัทจดัการโดยตรง เป็นตน้  

(จ) สิทธิในการรบัทราบการจดัสรรเบ้ียประกนัในการลงทุนในกองทุนรวม  

(ฉ) สิทธิในการขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูโครงการจากฝ่ายขายหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(ช) สิทธิในการไดร้บัทราบรายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีรบัจดัการกองทุนรวมควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีเสนอขาย

โดยบริษัทประกนัชีวิตน้ัน  

(ซ) สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ ท่ีอยู ่ของบริษัทจดัการ บริษัทประกนัชีวิต รวมทั้งช่ือ และเลขท่ีใบอนุุญาต

ตวัแทนประกนัชีวิต  

(ฌ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัคาํแนะนําเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน 

ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเก่ียวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(ญ) สิทธิในการไดร้บัขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือต่อการตดัสินใจ

ในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูใ่นขัน้ตอนการดาํเนินการ เพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวม

กองทุนรวม เป็นตน้  

(ฎ) สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีฝ่ายขาย

หน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิตอาจไดร้บัจากการซ้ือกรมธรรม ์รวมทั้งการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้  

(ฏ) สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไม่ตอ้งการรบัการติดต่ออีกเป็นระยะเวลา 2 ปี  

(ฑ) สิทธิในการรอ้งเรียนผ่านช่องทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียนตามท่ีบริษัทกาํหนด  

บริษัทจดัการ และบริษัทประกนัชีวิต ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ และหรือแนวทางปฏบิติัอื่น ของ สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) สาํนักงาน ก.ล.ต. และหรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจอื่น  

20.4.9 การจดัส่งรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

(1) การจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาํปีของกองทุน  

บริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผูด้าํเนินการจดัส่งรายงานหกเดือน และรายงานประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หลงัจากท่ีไดร้บั
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เอกสารจากบริษัทจดัการ  

(2) รายงานแสดงสถานะการเงินของผูถื้อหน่วยลงทุนควบกรมธรรมป์ระกนัชีวิต  

บริษัทประกนัชีวิตจะจดัส่งรายงานแสดงสถานะการเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นรายปี ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ตรวจสอบสถานะทางการเงินดงักล่าวไดท้างโทรศพัท ์หรือช่องทางอื่นท่ีบริษัทประกนัชีวิตกาํหนด หรือรอ้งขอรายงานแสดง

สถานะการเงินเพิ่มเติมจากบริษทัประกนัชีวิตไดไ้ม่เกินเดือนละหน่ึงครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  

20.4.10 ค่าธรรมเนียมท่ีบริษทัจดัการเรียกเก็บจากบริษัทประกนัชีวิตท่ีเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน  

บริษัทจดัการอาจยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหก้บับริษัทประกนัชีวิตท่ี

เสนอขายกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุน อยา่งไรก็ตาม บริษัทประกนัชีวิตอาจพจิารณาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ เพิ่มเติมจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นกรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทุนหรือตามท่ีบริษัท

ประกนัชีวิตกาํหนด  

20.5 การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทย  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัท

จดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์ 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

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

โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  

  

21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศกาํหนด :  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศกาํหนด บริษัทจดัการจะดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัท

จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวิธีการขอรบัความเห็นชอบจากสาํนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขา้งมากของผู้

ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีรูห้รือควรรูว้่าไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได ้ทั้งน้ี หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร 

บริษัทจดัการอาจขอใหส้าํนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะ

คาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นจากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัท

จดัการรายเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  

 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏบิติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจ

แห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสัง่

ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสัง่น้ัน ใหถื้อว่าบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูดู้แล

ผลประโยชน์มีอาํนาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามในขอ้
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ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผูกพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากสาํนักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดเค พรอ็พเพอรต์ี้  เซคเตอร ์ 

กบั 

บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 
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1. บริษทัจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

ท่ีอยู ่(ภาษาไทย) : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400โทรศพัท ์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 ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการ

กองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(2) สงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(3) สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนกาํหนดการชาํระคืนเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(4) สงวนสิทธิท่ีจะรบัชาํระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการชาํระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่ง

หน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(5) สงวนสิทธิท่ีจะชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงินตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี

สมาคมกาํหนด  

(6) สงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติมและจดทะเบียนกองทุน  

(ก) ยืน่คาํขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  

(ข) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนเปิดต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย

ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ในกรณีท่ีหลกัฐาน ดงักล่าวสูญหายหรือถูกทาํลาย  

(ค) ดาํเนินการเพิ่มจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวธีิการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กาํหนด  

(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ่มเติม

จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนใหแ้ก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 

วนัทาํการนับแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมน้ัน  

(จ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วิธีจดัการกองทุนภายใต ้หวัขอ้ "วิธีการแกไ้ขโครงการ

จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ"  

(ฉ) จดัทาํหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน ณ วนัส้ินปีบญัชี และส่งใหแ้ก่สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับแต่วนัส้ินปีบญัชีน้ัน  

(ช) ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาํหนด  

(ซ) ดาํเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” และ “การดาํเนินการของบริษัทจดัการเม่ือ
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เลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  

(ฌ) จดัใหมี้การชาํระบญัชีตามหวัขอ้ “การชาํระบญัชีกองทุนรวม และวิธีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือเลิก

โครงการ”  

(2) การบริหารกองทุน  

(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วย

ลงทุนอยา่งเคร่งครดั  

(ข) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่น และซ้ือ ขาย ซ้ือลด ขายลด ไถ่ถอน 

จาํหน่าย สัง่โอน รบัโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวน้ั้นตามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดร้บั

อนุมติั ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  

(ค) จดัใหมี้การฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์  

(ง) สัง่ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จาํหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชาํระและรบัชาํระราคาค่า

หลกัทรพัย ์ 

(จ) จดัใหมี้การรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากผู้

สัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาํหรบัค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานของกองทุน ภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ี

เรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ช) กาํหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้น

การคาํนวณ ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะท่ีคาํนวณมลูค่า  

(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่าท่ีจาํเป็น เพื่อรกัษาประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ฌ) ดูแล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ดาํเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 

ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการดาํเนินการตามขอ้ “การรบัชาํระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์นอื่น”  

(3) การจดัทาํบญัชีและการรายงาน  

(ก) จดัทาํบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  

(ข) จดัทาํรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายในทุกส้ินวนัทาํการน้ัน  

(ค) จดัทาํรายงานการซ้ือขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวนัทาํการน้ัน  

(ง) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ “วธีิการคาํนวณ 

กาํหนดเวลาในการคาํนวณ และการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน”  

(จ) ดาํเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(ฉ) จดัทาํและจดัส่งรายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  

(4) การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ก) จดัใหมี้คาํสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  
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(ข) ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุในโครงการและหนังสือช้ีชวน  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีกาํหนดในขอ้ "วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน" และ "การจดัสรร

เงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

(ง) ดาํเนินการจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซ้ือคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเล่ือน

กาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม

คาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

(จ) ดาํเนินการยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซ้ือคืนซ่ึงไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการทาํการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนน้ัน  

(ฉ) ดาํเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(ช) จดัใหมี้และเก็บรกัษาไวซ่ึ้งสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและดาํเนินการใหมี้การจดัส่งเอกสารแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

(ฌ) จดัใหมี้รายงานขอ้มลูของกองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต กาํหนด  

(ญ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้าํการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามท่ีระบุ

เง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน"  

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะดาํเนินการตามขอ้ “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น  

(ก) แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนและ

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แล

ผลประโยชน์" ทั้งน้ี โดยไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(ข) แต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(ค) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวา่ดว้ยการให้

ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

(ง) แต่งตั้งผูช้าํระบญัชีของกองทุน เม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(จ) แต่งตั้งหรือดาํเนินการเป็นนายทะเบียนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  

(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษา (ถา้มี) ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได ้ 

(6) การดาํเนินการอื่น ๆ  

(ก) กระทาํนิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษัทจดัการมีอาํนาจกระทาํไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  

(ข) ปฏบิติัการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้

ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งท่ีมี

อยูใ่นปัจจบุนัและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

(ค) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏบิติัตามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในขอ้

ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสัง่ดงักล่าว หากบริษัท
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จดัการกองทุนไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสัง่น้ัน ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนไดป้ฏบิติัให้

เป็นไปตามขอ้ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

 

เงือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยคาํสัง่ของสาํนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่เขา้ทาํหน้าท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมราย

ใหม่  

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ช่ือ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 9 ถนนรชัดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์0 2544 3935-7  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

2.1. สิทธิของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนสาํหรบัการทาํหน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุน  

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2.2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

(ง) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "หน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั  

(จ) รบัรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดค้าํนวณไวแ้ลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาใน

การคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน" 

ของโครงการ  

(ฉ) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่การ

คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัท

จดัการลงทุนไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะท่ีคาํนวณมลูค่า  

(ช) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ดาํเนินการในกรณีท่ีราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(ซ) ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือชาํระผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการ  

(ฌ) จ่ายเงินเฉล่ียคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ของผูช้าํระบญัชี  

(ญ) รบัเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพื่อเขา้บญัชีของกองทุน  
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(ฎ) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบ หากบริษัทจดัการมิไดป้ฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คาํสัง่ หรือขอ้บงัคบัอื่นใดท่ีออก

ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ฏ) ดาํเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเม่ือไดร้บัคาํสัง่จากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(ฐ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหวัขอ้ "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

คืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือขอ้ "การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน" "การไม่ขาย

หรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น"  

(ฑ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การชาํระบญัชีกองทุนจะเสร็จส้ิน ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้าํระบญัชีปฏบิติัตาม

มาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีท่ีผูช้าํระบญัชีกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย 

ก.ล.ต. ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายงานใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฒ) ดาํเนินการรบัและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทุนในเวลาท่ีกาํหนดตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการโดยผูดู้แลผลประโยชน์

จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถดาํเนินการรบัหรือจ่ายเงินได้

ทนัเวลา โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  

(ณ) ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนทาํการตรวจสอบบญัชีหลกัทรพัย ์

บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทุนไดภ้ายในเวลาทาํการปกติของผูดู้แลผลประโยชน์  

(ด) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอสิระ หรือผูช้าํระบญัชีของ

กองทุน หรือหน่วยงานผูมี้อาํนาจควบคุมผูดู้แลผลประโยชน์ ขอคาํช้ีแจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตามเก่ียวกบั

การกระทาํการใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเร่ืองอื่นใดเก่ียวกบักองทุน ผูดู้แล

ผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัที และจะตอ้งทาํรายงานเก่ียวกบัคาํขอดงักล่าวพรอ้มรายงานขัน้ตอนการ

ปฏบิติัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดก้ระทาํไปแลว้ หรือท่ีจะกระทาํต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  

(ต) ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขออนุญาตนําเงินตราเขา้ออกประเทศตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง

ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปริวรรตเงินตรา  

(ถ) ดาํเนินการชาํระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

(ท) รบัชาํระเงินจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบ้ียจาก

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และดาํเนินการส่งเงินกลบัมายงัประเทศไทยตามคาํสัง่

ของบริษัทจดัการ รวมทั้งคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศและแปลงเป็นเงินบาทเพื่อ

คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

(ธ) นําส่งภาษีท่ีเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ  

(น) หน้าท่ีอื่นใดตามท่ีกฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  

(2) หน้าท่ีในการรบัฝากและเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุน โดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูดู้แล

ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ดูแลรกัษาอยูจ่นกว่าจะเลิกกองทุนพรอ้มทั้งดูแลใหก้าร

เบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือช้ีชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไว้

อยา่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื่น และหากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นตอ้งแจง้ให้

บริษัทจดัการทราบทนัที  

(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัมอบมาและจาํเป็นตอ้งทาํการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผูอ้อก
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หลกัทรพัยน้ั์น  

(ค) จดัใหมี้การตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานท่ีเก็บรกัษา โดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและอนุญาตให้

ตวัแทนของบริษัทจดัการไดร่้วมในการตรวจสอบ ดงักล่าวดว้ย  

(ง) จดัทาํบญัชี และรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีรบัฝากไว ้รวมทั้งจดัทาํบญัชีแสดงการรบัจา่ยทรพัยสิ์น

ของกองทุน  

(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์น หรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การ

รบัเงินปันผล การรบัดอกเบ้ีย การรบัสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพิ่มทุน และ/หรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ี

กองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั้งดาํเนินการรบัหรือจ่ายเงินตามสิทธิน้ันๆ รวมทั้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมีความ

จาํเป็นท่ีตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิท่ีมีอยู ่หรือเก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยน้ั์นๆ  

(ฉ) จดัใหมี้ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์ 

(ก) ส่งมอบ รบัมอบ จองซ้ือตามสิทธิ จาํหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นตลอดจนชาํระและรบัชาํระ

ราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นก่อนดาํเนินการ  

(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการ  

(ค) ติดตามดูแลใหผู้ร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุนตาม

คาํสัง่บริษัทจดัการ  

(4) การรายงาน  

(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเก่ียวกบัเร่ืองดงัน้ี  

1 รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  

2 รายงานรายละเอียดการรบัจา่ยจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร พรอ้มยอดคงเหลือ ณ ส้ินวนัทาํการซ้ือขายและ

คาํนวณดอกเบ้ียคา้งรบั  

3 รายงานเก่ียวกบัเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรพัย ์และตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้มคาํนวณ

ดอกเบ้ียคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  

4 รายงานรายละเอยีดเจา้หน้ีซ้ือหลกัทรพัยแ์ละลูกหน้ีค่าขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  

5 รายงานเก่ียวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

6 รายงานเงินปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั้งท่ีมีรายการเงินปันผลคา้งรบัเกิดขึ้ น  

7 รายงานอื่นๆ เก่ียวกบับญัชีหลกัทรพัย ์และบญัชีเงินสดตามท่ีบริษัทจดัการรอ้งขอ  

8 รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซ่ึงยงัไม่ไดร้บัคาํช้ีแจงโดยผูดู้แลผลประโยชน์ในทุกส้ินเดือน  

(ข) รายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอียดในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจน

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

แต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  

(ค) รายงานขอ้มลูทรพัยสิ์นของกองทุนทั้งจาํนวนและมลูค่าของทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

2.3. ความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการ ในกรณีท่ีความเสียหายดงักล่าวเกิด

จากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทาํผิดโดยจงใจ หรือการไม่ปฏบิติัตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษทัจดัการ  

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพื่อให้
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ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อ

รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระทาํการ งดเวน้กระทาํการ หรือละเลยไม่ปฏบิติัหน้าท่ี ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงได ้ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทาํ

น้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทาํ

หน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการดาํเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น  

ในกรณีท่ีการดาํเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ดาํเนินการขอมติ ใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์มีอาํนาจดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

 

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพื่อให้

ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อ

รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระทาํการ งดเวน้กระทาํการ หรือละเลยไม่ปฏบิติัหน้าท่ี ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงได ้

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทาํ

น้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทาํ

หน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการดาํเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

 

ในกรณีท่ีการดาํเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ดาํเนินการขอมติ ใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์มีอาํนาจดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรือทั้งหมดดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

1. เม่ือบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์

โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั  

2. มีคาํสัง่ศาลใหผู้ดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  

3. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีตกลงไวผู้ดู้แล
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ผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้า

เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

4. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด

อนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ คาํสัง่ 

ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผูดู้แล

ผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั้ง

ผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั ใน

กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหมี้การเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  

5. ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ี

บริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้าํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนดดงักล่าว บริษทัจดัการจะดาํเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลาใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัท

จดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

6. ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์นําขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื่นท่ีเก่ียวขอ้งไปเปิดเผย หรือใช้

ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ

สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้นัที  

เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ดงัน้ัน 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามขอ้ 2 ผูดู้แลผลประโยชน์น้ันจะตอ้งทาํหน้าท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

ต่อไปอยา่งสมบรูณจ์นกวา่การโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนน้ัน ตลอดจนถึงการดาํเนินการอื่นใดท่ี

จาํเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จส้ิน และ

ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาํหน้าท่ีไดท้นัที หรือปฏบิติัตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย 

ก.ล.ต.  

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เขา้ขอ้ยกเวน้

ใหก้ระทาํได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสาํคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอาํนาจบอกเลิกสญัญา

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เขา้ขอ้ยกเวน้

ใหก้ระทาํได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสาํคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอาํนาจบอกเลิกสญัญา

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) อาคารจี ทาวเวอรแ์กรนด ์พระราม 9 ชั้น 17 เลขท่ี 9 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ย

ขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และหรือ  

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวง
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ดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ  

ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

 

3. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  

ช่ือ : นาย พชิยั ดชัณาภิรมย ์ 

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  

ช่ือ : นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  

ช่ือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  

ช่ือ : นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  

ช่ือ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  

ช่ือ : นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  

ช่ือ : นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 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 อริสา ชุมวสิูตร  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2596 0500  

ช่ือ : นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 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 : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏบิติัการบญัชีทรพัยสิ์น ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์(ธล.) ชั้น 19  

เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศพัท ์0 2470 1976-83  

 

5. ผูจ้ดัจาํหน่าย :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

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

สาขาต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

บริษัทจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

ในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซ้ือคืนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อทาํ

หน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจะตอ้ง

ปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนท่ีปฏบิติัหน้าท่ีอยูก่่อนแลว้  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมสาํหรบัการทาํหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกิจ



ขอ้ผูกพนักองทุนเปิดเค พร็อพเพอรต้ี์ เซคเตอร ์  12 

 

เก่ียวกบัการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษทัจดัการ  

(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเก่ียวกบัการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ

สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

6.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) จดัใหมี้สถานท่ีสาํหรบัจดัวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทุน ณ สาํนักงานใหญ่และสาขา (ถา้มี) รวมทั้ง

ดาํเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน รวมทั้งขอ้มลูและเอกสารอนัจาํเป็น  

(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ คู่มือผู้

ลงทุน คาํขอเปิดบญัชีกองทุน คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน คาํสัง่ขายหน่วยลงทุน คาํขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์คาํขอใชบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน

ท่ีจาํหน่าย หรือเอกสารอืน่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามท่ีบริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมให ้ 

(3) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัทาํหรือใชเ้อกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท

จดัการ หรือกองทุน ซ่ึงบริษัทคู่สญัญาหรือบุคคลอื่นใดเป็นผูจ้ดัทาํขึ้ น ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะเป็น

ผูร้บัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นเน่ืองจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวน้ันเองทั้งส้ิน  

(4) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งทาํสญัญากบัผูล้งทุนท่ี

ครอบคลุมขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหน้า และตอ้งไม่มีขอ้ความท่ีปฏเิสธความ

รบัผิดชอบต่อลูกคา้จากการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนหรือพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีท่ี

ปฏบิติัแตกต่างจากการซ้ือกบับริษัทจดัการโดยตรง  

(5) กรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus 

account) ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีปฏบิติั ดงัน้ี  

(ก) มีระบบในการปฏบิติังานท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้จะไดร้บัการปฏบิติัอยา่งสุจริต และเป็นธรรมเก่ียวกบัการจดัทาํบญัชี

รายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงไม่เปิดเผยช่ือ  

(ข) ตรวจสอบ หรือดาํเนินการตรวจสอบวา่ มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชี omnibus account ถือหน่วย

ลงทุนของกองทุนใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(ค) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีเม่ือปรากฏวา่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชีน้ันถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด  

(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกล่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของกองทุนใด รวมในจาํนวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว  

(จ) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏบิติัต่อลูกคา้ในเร่ืองใด ซ่ึงมีผลทาํใหลู้กคา้ไดร้บั

เง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยช่ือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ และจดัใหมี้หลกัฐานท่ีแสดงว่า ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ท่ีไม่

เท่าเทียมกนัน้ันแลว้ โดยเง่ือนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต.  

(6) กรณีขายหน่วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ตอ้งจดัทาํบนัทึกขอ้มลูส่วนตวั (Customer’s Profile) ของผูล้งทุนแต่ละรายท่ี

เปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน และสนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ี

ปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน รวมทั้งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ท่ีผูล้งทุนควรทราบ และตอ้ง

ปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  
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(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดงัต่อไปน้ี ใหผู้ล้งทุนทราบ  

(ก) รายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีทาํธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ข) ช่ือ ท่ีอยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนรวมทั้งช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจาํตวัของพนักงานของ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีทาํหน้าท่ีขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ค) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนไดร้บัคาํแนะนําตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเก่ียวกบัความ

เส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(9) จดัทาํหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนมิไดมี้การใหค้าํแนะนําใดๆ แก่ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีการลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงค์

ของผูล้งทุนหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  

(10) รบัชาํระเงินค่าจองซ้ือ หรือค่าซ้ือหน่วยลงทุน และรบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน  

(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึงตรวจสอบ

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

(12) ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าท่ีบริษัทจดัการคาํนวณและประกาศมลูค่าตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนของ

กองทุน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอืน่ใดท่ีธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบ

ธุรกิจของธนาคารพาณิชยก์าํหนดไว ้ 

(13) จดัทาํและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงินค่าจองซ้ือ หรือการซ้ือหน่วยลงทุน  

(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือ

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  

(15) ยนืยนัการซ้ือ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

(16) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการ  

(17) รบัขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ โดยปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนด  

(18) ดาํเนินการอื่นใดตามท่ีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คาํสัง่ หนังสือซกัซอ้ม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน

การปฏบิติังาน ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทาํหน้าท่ีของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีจะมีขึ้ นในอนาคต  

 

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

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

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

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  
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9. ท่ีปรึกษา :  

 

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  

9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

13. สิทธิหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  
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บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนนําหน่วยลงทุนมาขายคืน

แก่บริษัทจดัการ หรือผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนไดทุ้กวนัทาํ

การรบัซ้ือคืนตามราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ่ึงคาํนวณตามหวัขอ้ "วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการ

ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน" และไดร้บัการ

รบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ยกเวน้ กรณีท่ีบริษัทจดัการดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเล่ือนกาํหนดการ

ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือ

คาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไดร้บัชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงินได ้ในกรณีท่ีกองทุนไม่

สามารถชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ามท่ีกาํหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชาํระค่ารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน"  

 

13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  

เน่ืองจากกองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีจ่ายเงินปันผล ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดร้บัการจดัสรรกาํไรในรูปของเงินปันผลจาก

กองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "กาํหนดเวลา วธีิการ และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน "  

 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

13.3.1 การโอนใหบิ้ดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผูถื้อหน่วยลงทุน  

13.3.2 การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมใหแ้ก่ทายาทหรือผูร้บัประโยชน์ตามพินัยกรรม  

13.3.3 การโอนตามคาํสัง่ศาล  

13.3.4 การโอนอนัเน่ืองมาจากการบงัคบัจาํนําหน่วยลงทุน  

13.3.5 การโอนในกรณีพิเศษอืน่ๆ ซ่ึงบริษัทจดัการเห็นสมควรอนุมติัใหโ้อนได ้เช่น กรณีการแกไ้ขหนังสือสมุดบญัชีแสดง

สิทธิท่ีเกิดขึ้ นโดยผิดพลาดจากระบบการซ้ือขาย เป็นตน้  

นายทะเบียนจะไม่รบัจดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนนอกเหนือจากกรณีท่ีระบุขา้งตน้  

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสาร

หลกัฐานแสดงเหตุในการโอนตามขอ้ 13.3.1 สาํหรบัการโอนหน่วยลงทุนตามขอ้ 13.3.2 ขอ้ 13.3.3 หรือขอ้ 13.3.4 

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาติดต่อ นายทะเบียนดว้ยตนเองพรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานการรบัโอนตามกฎหมาย  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วย

ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับ

แต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัด

หมาย  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย แต่ทั้งน้ีนายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการ

จาํนําใหแ้ก่ผูร้บัจาํนําท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน  
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13.4. ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ หาก

การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทน. 46/2556 เร่ือง 

หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือ บริษัทจดัการไม่สามารถ

ปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุน

รวม เร่ือง "ขอ้กาํหนดเก่ียวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั"  

 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาํการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ ซ่ึงเป็นไปตามหวัขอ้ "การขอมติของผูถื้อ

หน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ

กองทุนรวม และในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน 

(Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการ

จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม  

 

13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนเม่ือโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้ผูช้าํระบญัชีท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้าํระบญัชี โดยจะไดด้าํเนินการใหมี้การจาํหน่ายทรพัยสิ์นของโครงการ ชาํระภาระ

หน้ีสินและแจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชาํระบญัชีเม่ือเลิกกองทุนรวม"  

 

13.7. สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ :  

สิทธิในการจาํนําหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย ทั้งน้ี นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการจาํนํา

ใหแ้ก่ผูร้บัจาํนําท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน  

 

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจาํกดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถื้อ

ว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในขอ้ผูกพนัซ่ึงลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการ

แต่งตั้งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของ
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ทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน

เงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิดบญัชีและใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอ

เปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษทัจดัการ หรือผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐานภายในวนัท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดท้าํรายการขาย

หน่วยลงทุนแลว้ โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลง

ลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บั

ชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ

เรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ภายหลงัระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกหรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีจะตอ้งนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิไป

ใหน้ายทะเบียนบนัทึกรายการใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ ณ ท่ีทาํการของบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไดต้ั้งแต่วนัทาํการถดัจากวนัท่ีคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของวนัทาํการขายหรือวนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นําสมุดบญัชีแสดง

สิทธิมาบนัทึกรายการใหเ้ป็นปัจจุบนัใหถื้อวา่ขอ้มลูท่ีบนัทึกในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนถูกตอ้งและรายการท่ีปรากฏในสมุด

บญัชีแสดงสิทธิจะถือว่าถูกตอ้งไดต่้อเม่ือขอ้มลูตรงกบัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  

สาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเปิดบญัชีของกองทุนน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วย

ลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน

และจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน 

รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จาํนวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินท่ีผูล้งทุน

ชาํระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผู ้

ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บั

จดัสรร  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้



ขอ้ผูกพนักองทุนเปิดเค พร็อพเพอรต้ี์ เซคเตอร ์  18 

 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทาํใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน  

 

15. กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะดาํเนินการในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการ ดงัน้ี  

1. บริษัทจดัการจะปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกาํหนดการรบัเงินปันผลภายในวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 

หรือวนัส้ินงวดอืน่ใดท่ีจะจ่ายเงินปันผล  

2. บริษัทจดัการจะคาํนวณการเพิ่มขึ้ นในสินทรพัยสุ์ทธิจากการดาํเนินงานต่อหน่วย และเงินปันผลต่อหน่วย โดยถือจาํนวน

หน่วยลงทุนตามทะเบียนกองทุนของนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของ วนัปิดทะเบียนพกัการโอนหน่วย

ลงทุนเป็นเกณฑ ์โดยบริษัทจะจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเวลา

ดงักล่าวเท่าน้ัน  

3. บริษัทจดัการจะประกาศการจ่ายเงินปันผล วนัปิดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล และอตัราเงินปันผล

โดยไม่ชกัชา้ โดยบริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

3.1 ประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  

3.2 ส่งหนังสือแจง้ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงผูถื้อหน่วยลงทุน

ท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดไม่ระบุช่ือผูถื้อเม่ือไดร้บัการรอ้งขอ  

4. บริษัทจดัการจะจ่ายเงินปันผลตามวธีิการรบัเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินอื่นใดท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดร้ะบุไวใ้นใบคาํ

ขอเปิดบญัชีกองทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน

หน่วยลงทุน ภายใน 20 วนัทาํการนับจากวนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหน่วยลงทุน  

ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ ์และหรือ เง่ือนไขใน

การจา่ยเงินปันผลในอนาคต บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยถือวา่ไดร้บัมติ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้   

 

ขอ้จาํกดัในการจา่ยเงินปันผล 

 

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมจะไม่จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่

เป็นกรณีท่ีไดร้บัยกเวน้ ทั้งน้ี ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วย

ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํบญัชีและแยกเงินท่ีไม่อาจจ่ายเป็นเงินปันผลออกจากบญัชีและทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม และไม่นําเงินดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวม และจะส่งเงินดงักล่าวใหเ้ป็นรายไดข้อง

แผ่นดิน 

 

16. วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดชาํระหน้ีหรือมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่

สามารถชาํระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอืน่ทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวม
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ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ี

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดชาํระหน้ี ดงัน้ี  

16.1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1. เม่ือมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้

ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิ

จากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ี  

16.1.2 เม่ือไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหน้ี บริษัทจดัการจะไม่นําทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีได้

จากการรบัชาํระหน้ี มารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ี

ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ีตกลงรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใน

ระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ี บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรพัยสิ์นน้ันได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสาํรอง รายไดห้รือ

ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน  

16.1.3. เม่ือมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้

สุทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ันภายใน 45 วนันับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั

ทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา

การเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

16.1.4. เม่ือมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัชาํระหน้ี

ตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2. กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.2.1 ก่อนการรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผู้

ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุน

รวมจะไดจ้ากการรบัชาํระหน้ี มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจาํเป็นในการรบัชาํระหน้ี  

16.2.2. เม่ือไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหน้ี บริษัทจดัการจะนําทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสามาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และจะดาํเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี  

1. กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไป

เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 

2. กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวใน

โอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่

สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าวในกรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ยในการ

บริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  

16.3. ในกรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้บริษัทจดัการ

จะดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือ
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ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้เป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ีก็ได ้

ทั้งน้ี ในการดาํเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งนําตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวม  

16.4. วิธีการชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน

เงินได ้ 

 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก

การรบัชาํระหน้ีไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจนําเงินไดสุ้ทธิดงักล่าว

ไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยก็ได ้ทั้งน้ี หากไดมี้การจาํหน่าย

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน 

บริษัทจดัการอาจนําเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้การชาํระเงินหรือ

ทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือตามทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีกาํหนด เท่าน้ัน  

การชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือ

ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีกาํหนด เท่าน้ัน  

 

17. การจดัทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่น รวมทั้งการใหสิ้ทธิหรือการจาํกดั

สิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนดในขอ้ผูกพนั

หรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหน้าท่ีแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจาํนําหน่วยลงทุน ในกรณี

ดงัน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดัการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาํใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทุนสูง ตามท่ีกาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้

แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจาํนําหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  
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18. ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัขอ้จาํกดั

การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมตขิองผูถื้อหน่วยลงทุน :  

การดาํเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง

เห็นชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมีผลผูกพนัตามมติ 

 

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มติน้ันเสียไป 

 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั ตอ้งไดร้บัมติ

พิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้

ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั 

หรือท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกาํหนดในประกาศน้ีแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

เพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือ

มติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของ

จาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

20. วิธีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระสาํคญัท่ีเป็นไปตาม

และไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยั

อาํนาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้ผูกพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมน้ันมีผลผูกพนัคู่สญัญา 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั ใหร้วมถึง 

 

(ก) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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(ข) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น  

(ง) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทุน

รวมมีประกนั และขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสีย

ผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหมี้ผลผูกพนัเม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ง

ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัใหมี้สาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บัมติ

โดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัน้ันเหมาะสม มีความจาํเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

 

ตอ้งกระทาํเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ 

พรอ้มทั้งประทบัตราบริษัท (ถา้มี) บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ท่ีทาํการและเวบ็ไซตข์อง

บริษัทจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทั้งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัพรอ้มทั้ง

เหตุผลและความจาํเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจาํปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

 

21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี  

 

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

22. การเลิกกองทุนรวม :  

 

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

(1) หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมลูค่าหน่วยลงทุนหรือมีผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนดงัน้ี  

(1.1) จาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัทาํการใด  

(1.2) มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีขายไดแ้ลว้ทั้งหมดโดยคาํนวณตามมลูค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 100 

ลา้นบาทในวนัทาํการใดและบริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุนเปิดน้ัน  

(1.3) มีการขายหน่วยลงทุนในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี  

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วนัใดวนัหน่ึงเกินกว่าสองในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 วนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกนัคิดเป็นจาํนวนเกินกว่า

สองในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  
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อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจไม่ดาํเนินการเลิกกองทุนท่ีตามเง่ือนไขท่ีระบุไวต้ามขอ้ (1.3) (ก) หรือ (ข) ได ้หากบริษัท

จดัการพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่การเลิกกองทุนจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยู ่เน่ืองจากกองทุนยงัคงมีทรพัยสิ์นคงเหลือท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องอยา่งเพียงพอ และผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยูจ่ะไม่ไดร้บัผลกระทบจากการขายคืนน้ัน  

(ค) เม่ือปรากฏขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพจิารณาแลว้มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่จะมีการขายคืนหน่วย

ลงทุนตามขอ้ (1.3) (ก) หรือ (ข) และการเลิกกองทุนจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  

(2) เม่ือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้

กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

(3) เม่ือไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ  

(4) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป หากปรากฏ

ว่า  

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมน้ัน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด  

(ข) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณว์่าบริษัทจดัการดาํเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็นหรือตกลงกบับุคคล

อื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออาํพรางลกัษณะท่ีแทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีประสงค์

จะถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

(5) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่า

อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการ

เฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้าํเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทาํการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และ

หลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิจูน์หรือทาํใหเ้ช่ือไดว้า่การจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการจดัตั้ง

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการจะทาํการแกไ้ข หรือ

ดาํเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือดาํเนินการ

แลว้แต่ไม่สามารถทาํใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  

(6) บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการพจิารณาเลิกโครงการในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถนําเงินไปลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบไวใ้นโครงการ  

 

22.2. การดาํเนินการของบริษทัจดัการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื่น  

บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุนเปิดดงักล่าว  

(ก) ยุติการรบัคาํสัง่ซ้ือและคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัทาํการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 (1)  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณียล์งทะเบียนรวมทั้งแจง้เป็นหนังสือ

ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั้งน้ีภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 (1)  

(ค) จาํหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนเปิดดงักล่าวภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีปรากฏเหตุ

ตามขอ้ 22.1 (1) เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทาํไดเ้พื่อชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  
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(ง) ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการนับ

แต่วนัทาํการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 (1) และเม่ือไดด้าํเนินการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแลว้จะถือว่าเป็นการเลิก

กองทุนเปิดน้ัน  

เม่ือไดด้าํเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการดาํเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการ

จะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการชาํระ

บญัชีของกองทุนรวม  

เม่ือจะมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุอื่นท่ีทราบกาํหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า ใหบ้ริษทัจดัการกองทุนรวม

ดาํเนินการเก่ียวกบักองทุนรวมน้ันดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้เป็นหนังสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบใน

กรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ทั้งน้ี ก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ  

(2) ดาํเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็น

เวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัทาํการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือโดย

จดัใหมี้ขอ้มลูเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้  

(3) จาํหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์

และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีกาํหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเม่ือทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุนรวม  

23. การชาํระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจดัใหมี้การชาํระบญัชี โดยจะแต่งตั้งผูช้าํระบญัชีท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื่อทาํ

หน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรพัยสิ์นท่ีคงเหลือจากการชาํระหน้ีสินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งทาํ

การอยา่งอื่นตามแต่จาํเป็นเพื่อชาํระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จส้ิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการ

จะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์ 

สาํหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจา่ยจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้าํระ

บญัชีจะดาํเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  

เม่ือไดช้าํระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้าํระบญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้าํระบญัชีจดัการโอนทรพัยสิ์น

ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากสาํนักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  
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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 
 
 






