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กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022A 

K Fixed-Dated Asian Bond 2022A Fund : KAB22A 

 

ลกัษณะส ำคญั 

 

ประเภท กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)  

อำยโุครงกำร ประมาณ 2 ปี 6 เดือน โดยไม่ต า่กวา่ 2 ปี 5 เดือน และไม่เกิน  

2 ปี 7 เดือน  

วนัท่ีท่ีไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั้งและจดักำรกองทุน 25 กนัยายน 2562 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 25 ตุลาคม 2562 

จ  ำนวนเงินทุนของโครงกำร 3,000 ลา้นบาท บริษัทจดัการอาจเพิ่มจ านวนเงินของโครงการไดอ้ีก

ไม่เกิน 450 ลา้นบาทหรือคิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้ นไดไ้ม่

เกิน 45 ลา้นหน่วย 

ระยะเวลำเสนอขำยครั้งแรก 16 – 22 ตุลาคม 2562 

 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน และประมำณกำรอตัรำผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมหน่วยลงทุนท่ีเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder fund)  

ซ่ึงเป็นกองทุนรวมตราสารหน้ี แบบก าหนดอายุโครงการ ประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 

2. นโยบำยกำรลงทุน 

กองทุนมีนโยบายท่ีจะน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond 

Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1 (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ย

ละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมีนโยบายลงทุนในตราสารหน้ีในภมูิภาคเอเชียท่ีอยูใ่นสกุล

เงินดอลลารส์หรฐั (USD) และลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

(Investment Grade) กองทุนหลกัจดัตั้งและจดัการโดย Invesco Hong Kong Limited ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง

ของฮ่องกง โดยไดร้บัการก ากบัดแูลและอนุญาตจาก Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) ซ่ึง

เป็นสมาชิกสามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมิไดเ้ป็นกองทุนรวม

ประเภทเฮ็ดจฟั์นด ์(Hedge fund) 
 
ส ำหรบักำรลงทุนทีเ่หลอื กองทนุอำจลงทุนในตรำสำรแหง่หนี้ ตรำสำรกึง่หนี้กึง่ทุน เงนิฝำก หรอืตรำสำรเทยีบเท่ำเงนิ
ฝำก หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื่นทัง้ในและต่ำงประเทศ หรอืหำดอกผลโดยวธิอีย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรอืหลำยอย่ำงตำมที่
กฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 
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ทัง้นี้ กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรบรหิำรกำรลงทุน 
(Efficient Portfolio Management) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นกำรสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรลงทุนใหส้งูขึน้หรอืเพื่อลด
ค่ำใชจ้่ำยของกองทุน รวมถงึกองทุนอำจลงทุนในสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสีย่งดำ้นอตัรำแลกเปลีย่น
ตำมดุลยพนิจิของผูจ้ดักำรกองทนุ อย่ำงไรกต็ำม กองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรทีม่สีญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำแฝง 
(Structured Notes) 
 
นอกจำกนี้ กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหนี้ทีม่อีนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืต ่ำกว่ำทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Non – Investment 
Grade) เฉพำะกรณีทีต่รำสำรหนี้นัน้ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเชื่อถอืทีส่ำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่ำนัน้  
 
ทัง้นี้ กำรด ำรงอตัรำสว่นกำรลงทุนในกองทุนหลกั หรอือตัรำสว่นกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้จะไม่
น ำมำบงัคบัใชใ้นช่วงเวลำดงัต่อไปนี้ 

(ก) ช่วงระหว่ำงรอกำรลงทุน ซึง่มรีะยะเวลำประมำณ 30 วนั นบัแต่วนัทีจ่ดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 
(ข) ช่วงก่อนครบอำยุกองทุน ซึง่มรีะยะเวลำประมำณ 30 วนั 

 
บรษิทัจดักำรจะสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัไปทีฮ่่องกง โดยใชส้กุลเงนิดอลลำรส์หรฐั (USD) เป็นสกุล
เงนิหลกั ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะสง่ค ำสัง่ซือ้ขำยหน่วยลงทุนของกองทุนหลกัในประเทศอื่นๆ 
นอกเหนือจำกฮ่องกง และ/หรอืเปลีย่นแปลงสกุลเงนิในภำยหลงั โดยถอืว่ำไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
ซึง่บรษิทัจดักำรจะค ำนงึถงึประโยชน์ของกองทุนเป็นส ำคญั โดยบรษิทัจดักำรจะประกำศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทรำบถงึ
กำรเปลีย่นแปลงล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั โดยจะตดิประกำศทีส่ ำนกังำนของบรษิทัจดักำรและผูส้นบัสนุนกำรขำยหรอื
รบัซือ้คนืหน่วยลงทุนและทีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัจดักำร 
 
ในกรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำกำรลงทุนในกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class 

A(USD)-MD1 (กองทุนหลกั) ไม่เหมำะสมอกีต่อไป อำท ิ 
1) กรณีทีผ่ลตอบแทนของกองทนุหลกัต ่ำกว่ำผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ทีม่นีโยบำยกำรลงทนุใกลเ้คยีงกนัอย่ำงมี
นยัส ำคญัหรอืตดิต่อกนัเป็นระยะเวลำนำน หรอื  
2) ขนำดของกองทุนหลกัลดต ่ำลงมำกอย่ำงมนียัส ำคญั จนอำจมผีลกระทบต่อกำรลงทุนหรอืต่อค่ำใชจ้่ำย หรอื  
3) กำรลงทุนของกองทุนหลกัไมเ่ป็นไปตำมหนงัสอืชีช้วนหรอืโครงกำร หรอื  
4) เมื่อกองทุนหลกักระท ำควำมผดิรำ้ยแรงตำมควำมเหน็ของหน่วยงำนทีก่ ำกบัดแูลกองทุนหลกั หรอื  
5) เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบทีอ่ำจสง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนในฐำนะผูล้งทุน หรอื  
6) กองทุนหลกัเลกิกองทุน ก่อนครบก ำหนดอำยโุครงกำร หรอื  
7) กรณีทีบ่รษิทัจดักำรพจิำรณำเหน็ว่ำกลยุทธก์ำรลงทุนของกองทุนหลกัไม่เหมำะสมกบัสภำวะตลำด หรอืกำรยำ้ยไป
ลงทุนในกองทุนอื่นทีม่นีโยบำยกำรลงทุนใกลเ้คยีงกนัและตอบสนองนโยบำยกำรลงทุนของกองทุน เป็นผลดต่ีอผลกำร
ด ำเนินงำนโดยรวมของกองทุน รวมถงึเป็นผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน 



       

   รายการค าถามและค าตอบเกีย่วกบักองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022A  3 

 

8) มกีำรขำยคนืกองทุนหลกัเป็นจ ำนวนมำกอย่ำงมนียัส ำคญั จนอำจสง่ผลกระทบต่อกำรลงทุนหรอืผลกำรด ำเนินงำน
ของกองทุนหลกั และบรษิทัจดักำรพจิำรณำแลว้เหน็ว่ำ กำรลงทนุในกองทุนหลกัไม่เหมำะสมอกีต่อไปหรอืคำดกำรณ์ว่ำ
หำกยงัลงทุนในกองทุนหลกั อำจจะสง่ผลกระทบต่อกองทุนและผูถ้อืหน่วยลงทุน  
 
เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำวขำ้งตน้ บรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรพจิำรณำลงทุนในกองทุนรวมต่ำงประเทศอื่นใดทีม่ี
ลกัษณะหรอืนโยบำยกำรลงทุนใกลเ้คยีงกนั อย่ำงไรกต็ำม หำกเกดิกรณีใด ๆ ทีท่ ำใหบ้รษิทัจดักำรไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรคดัเลอืกกองทุนหลกักองทุนใหมแ่ทนกองทุนเดมิได ้บรษิทัจดักำรขอสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรเลกิโครงกำร
จดักำรกองทุนรวม ซึง่จะตอ้งค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นส ำคญั โดยจะด ำเนินกำรจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทีเ่หลอือยู่ของกองทุน เพื่อคนืเงนิตำมจ ำนวนทีร่วบรวมไดห้ลงั หกัคำ่ใชจ้่ำยและส ำรอง
ค่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งของกองทุน (ถำ้ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน ตำมสดัสว่นจ ำนวนหน่วยลงทุนทีถ่อืครองต่อจ ำนวน
หน่วยลงทุนทีจ่ ำหน่ำยแลว้ทัง้หมดของกองทุน โดยกำรเปลีย่นกองทุนหลกัหรอืเลกิกองทุนดงักล่ำวถอืว่ำไดร้บัมตจิำกผู้
ถอืหน่วยลงทุนแลว้  
 
ในกรณีทีก่องทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชยีน บอนด ์2022A มกีำรลงทุนในกองทุนหลกัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของมลูค่ำ
ทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกั และกองทุนหลกัมมีลูค่ำทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ บรษิทั
จดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  
(1) มลูค่ำทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหนึ่งลดลงเกนิกว่ำสองในสำมของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกั  
(2) ยอดรวมของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกัลดลงในช่วงระยะเวลำ 5 วนัท ำกำรใดตดิต่อกนั คดิเป็นจ ำนวนเกนิ
กว่ำสองในสำมของมลูค่ำทรพัยส์นิสทุธขิองกองทุนหลกั  
กองทุนหลกัดงักล่ำวใหห้มำยถงึเฉพำะกองทุนหลกัทีเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศ
ก ำหนด  
เงื่อนไข ในกรณีทีก่องทุนหลกัมมีลูค่ำทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะดงักล่ำวบรษิทัจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้  
(1) แจง้เหตุทีก่องทุนหลกัมมีลูคำ่ทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทำงกำรด ำเนินกำรโดยค ำนึงถงึประโยชน์ทีด่ีทีส่ดุของผูถ้อื
หน่วยลงทุนโดยรวม ใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่
ปรำกฏเหตุ  
(2) ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำม (1) ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 60 วนันบัแต่วนัทีป่รำกฏเหตุ  
(3) รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรใหส้ ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีด่ ำเนินกำรแลว้
เสรจ็  
(4) เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมตำม (1) ต่อผูท้ีส่นใจจะลงทุนเพื่อใหผู้ท้ีส่นใจจะลงทุนรบัรูแ้ละ
เขำ้ใจเกีย่วกบัสถำนะของกองทนุรวม  
ทัง้นี้ บรษิทัจดักำรกองทุนรวมจะด ำเนินกำรใหบุ้คลำกรทีเ่กีย่วขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำวดว้ย  
อย่ำงไรกต็ำม ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ (2) บรษิทัจดักำรสำมำรถขอผ่อนผนัต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
ก.ล.ต.  
 
ในกรณีทีค่ณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรอืส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเหน็ชอบหรอืมปีระกำศแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิ
ประเภทหรอืลกัษณะหรอือตัรำสว่นกำรลงทุนของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืกำรหำดอกผลโดยวธิอีื่น บรษิทัจดักำร
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ขอสงวนสทิธทิีจ่ะพจิำรณำเปลีย่นแปลงประเภทหรอืลกัษณะหรอือตัรำสว่นกำรลงทุนใหเ้ป็นไปตำมประกำศฯ ฉบบัใหม่ 
โดยถอืว่ำไดร้บัมตจิำกผูถ้อืหน่วยลงทุนแลว้ 
 

นโยบำยป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุน 

 

นโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผล 

ไม่จ่ายเงินปันผล 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark) 

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลกัซ่ึงไม่มีตวัช้ีวดัและเป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการ โดยมีการบริหารแบบ buy-

and-hold เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสม 

 

3. ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ำกเงินลงทุน 

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนตราสารหน้ีในภมูิภาคเอเชียผ่านการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 
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ค ำถำม/ค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที่ส  ำคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อยำ่งไร 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

1.2 กองทุนน้ีมีจ  ำนวนเงินทุนของโครงกำรเทำ่ใด 

3,000 ลา้นบาท โดยสามารถเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดไ้ม่เกิน 450 ลา้น

บาท 

1.3 กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลำ

เทำ่ใด 

การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต า่

กว่าหุน้ได ้และเขา้ใจว่าอาจขาดทุนและสญูเสียเงินตน้ หากผูอ้อกตราสารหรือเงินฝากท่ีกองทุนลงทุนมาสามารถ

ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้และสามารถรบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้

1.4  ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่เงินลงทุน 

 ผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระเงินและดอกเบ้ียตามก าหนดระยะเวลา  ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าวอาจสูง

กว่ากองทุนประเภทตราสารหน้ีทัว่ไป เน่ืองจากกองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 กรณีท่ีกองทุนต่างประเทศไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนตราสารหน้ีท่ีกองทุนถืออยู่ในราคาท่ีเหมาะสมและ

ภายในระยะเวลาอนัสมควรเพื่อน าเงินมาช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในการจ าหน่ายจ่าย

โอนตราสารดงักล่าวตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของตราสารดงักล่าว หรือไม่มีตลาดรองส าหรับทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนหลกัลงทุน หรือมีตลาดรอง แต่ราคาในตลาดรองอาจจะต า่กว่าราคาเสนอขายหรือราคาท่ีกองทุนซ้ือ

ทรพัยสิ์นดงักล่าว 

 กรณีท่ีจ านวนเงินท่ีกองทุนต่างประเทศมีสิทธิไดร้บัคืนจากการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศตอ้งถูกหกั

ภาษีตามกฎหมายของต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1.5 กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยำ่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
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1.6 กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอยำ่งไร 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

1.7  กองทุนรวมตำ่งประเทศนั้นมีนโยบำยกำรลงทุน ปัจจยัเส่ียงท่ีส ำคญั และผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งไร 

ลกัษณะส ำคญัของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1 

ช่ือกองทุนหลกั Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 

Share Class Class A(USD)-MD1 

อำยโุครงกำร 
ประมาณ 2 ปี 6 เดือน และจะเลิกกองทุนโดยอตัโนมติัเมื่อครบ

ก าหนดอายุโครงการ 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารหน้ี 

สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

นโยบำยจำ่ยปันผล ทุกเดือน (ยกเวน้เดือนแรกภายหลงัวนัจดทะเบียนกองทุน) 

บริษทัจดักำร Invesco Hong Kong Limited 

ตวัช้ีวดั ไม่มี 

Website https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK 

วตัถปุระสงคก์ำรลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัมุ่งเน้นสรา้งกระแสรายไดต้ลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินตน้เมื่อครบก าหนดอายุกองทุน 

(กองทุนไม่ไดร้บัประกนัหรือคุม้ครองเงินตน้) กองทุนหลกัมุ่งหวงัท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุนโดยใชก้ลยุทธ ์Buy-

and-hold ผ่านการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) และมีการติดตามความเส่ียงในเชิงรุก โดยจะ

เน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) มีระยะเวลาลงทุน

ประมาณ 2 ปี 6 เดือน นับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวนัครบอายุกองทุน 

นโยบำยกำรลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัจะลงทุนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนในตราสารหน้ีในภมูิภาคเอเชียท่ีอยูใ่นสกุล

เงินดอลลารส์หรฐั (USD) ซ่ึงออกโดยผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการคดัเลือกตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน (เช่น รฐับาล 

หน่วยงานของรฐั องคก์ารระหวา่งประเทศเหนือรฐั (supranational entities) บริษัทเอกชน สถาบนัการเงิน และธนาคาร) 

ซ่ึงผูอ้อกตราสารอาจอยูใ่นประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศท่ีพฒันาแลว้ โดยภมูิภาคเอเชียในท่ีน้ีหมายถึงทุกประเทศใน

ทวีปเอเชีย ยกเวน้ประเทศญ่ีปุ่น แต่รวมถึงประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  

 กองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

มากกว่ารอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่า

ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) 

น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
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 กองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) และอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการป้องกนัความเส่ียงเท่าน้ัน 

 กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ท่ีออกหรือรบัประกนัโดยประเทศใด

ประเทศหน่ึง (ยกเวน้ประเทศจนี) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตรา

สารหน้ีภาครฐัท่ีออกหรือรบัประกนัโดยประเทศใดประเทศหน่ึง (รวมถึงรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐัหรือ

หน่วยงานทอ้งถ่ินของประเทศน้ัน) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-investment 

Grade) หรือไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

 กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายนอกประเทศจีนและอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ท่ีออก

หรือรบัประกนัโดยหน่วยงานในประเทศจีนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนหลกัอาจลงทุนในหุน้กูไ้ม่มีอายุ (Perpetual bonds) และหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible bonds) ซ่ึงรวมถึง

หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีเง่ือนไข (Contingent Convertible Securities) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุน 

 กองทุนหลกัจะไม่ลงทุนในตราสารทุน หน่วย CIS (Collective Investment Schemes) ตราสารหน้ีท่ีมีสินทรพัย์

อื่นเป็นหลกัประกนั (Asset-backed Securities) รวมถึงตราสารหน้ีท่ีมีสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนั 

(Mortgage-backed Securities) หรือตราสารพาณิชยท่ี์มีสินทรพัยค์ ้าประกนั (Asset-back Commercial Paper) 

 กองทุนหลกัจะใชก้ลยุทธ ์Buy-and-hold และมีการติดตามความเส่ียงในเชิงรุก ผูจ้ดัการกองทุนจะติดตามและ

บริหารระดบัความเส่ียงของพอรต์การลงทุนในช่วงระยะเวลาการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง ในกรณีท่ีหลกัทรพัยห์รือผู้

ออกหลกัทรพัยถ์ูกปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลงจนต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือความน่าเช่ือถือของผู้

ออกตราสารลดต า่ลงภายหลงัจากการเขา้ลงทุนครั้งแรก ผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณาหลายปัจจยัร่วมกนัเพื่อ

ตดัสินใจว่าจะถือครองหลกัทรพัยน้ั์นต่อไปหรือขายหลกัทรพัยน้ั์นแลว้น าเงินไปลงทุนใหมต้ามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน ภายใตข้อ้จ ากดัการลงทุนขา้งตน้ 

 กองทุนหลกัมีการกระจายการลงทุนในตราสารหน้ีโดยจะลงทุนในตราสารหน้ีแต่ละตวัไม่เกินรอ้ยละ 5 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนจะเลือกลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีมลูค่า

การออกตราสารอยา่งน้อย 200 ลา้นดอลลารส์หรฐั ในขณะท่ีกองทุนเขา้ลงทุน และจะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมี

การขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Bonds)  

 กองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารท่ีมีอายุหรือมีอายุคงเหลือสั้นกวา่อายุกองทุนประมาณรอ้ยละ 70 ของมลูค่าการ

ลงทุนของกองทุนหลกั ผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากตราสารท่ีครบก าหนดอายุก่อนวนัครบก าหนดอายุของกองทุนจะ

ถูกน าไปลงทุนใหม่หรือถือครองเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดไดต้ามดุลยพินิจของกองทุน 

 ผูจ้ดัการกองทุนมุ่งลงทุนเต็มอตัรา แต่กองทุนหลกัอาจถือครองเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดไดถึ้งรอ้ยละ 

40 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน เป็นการชัว่คราวในบางสถานการณ ์ยกตวัอยา่งเช่น เมือ่ตราสารหน้ีครบ

ก าหนดก่อนวนัครบก าหนดอายกุองทุนหลกัหรืออาจถูกเรียกคืนก่อนท่ีตราสารหน้ีน้ันจะครบก าหนดอายุตราสาร 

หรือในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทุนขายตราสารหน้ีก่อนครบก าหนดเน่ืองจากคาดการณว์่าตราสารจะถูกปรบัลดอนัดบั

ความน่าเช่ือถือ นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทุนสามารถถือครองเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดไดถึ้งรอ้ยละ 

100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลกัในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายขุองกองทุนหลกั 

 กองทุนหลกัมีอายุโครงการประมาณ 2 ปี 6 เดือน และกองทุนจะส้ินสุดโดยอตัโนมติัเมื่อครบอายุกองทุนซ่ึงคาด

ว่าจะใกลเ้คียงกบัวนัครบก าหนดอายุกองทุนท่ีประมาณการไว ้โดยจะมีการแจง้วนัครบก าหนดอายุกองทุนใหผู้ถื้อ
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หน่วยทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายขุองกองทุนหลกัเพื่อยนืยนัการเลิกกองทุน 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการเลิกกองทุนจะเรียกเก็บจากกองทุนหลกั ในวนัครบก าหนดอายุของกองทุนหลกั หน่วย

ลงทุนทั้งหมดจะถูกไถ่ถอนและผูถื้อหน่วยท่ีถือหน่วยลงทุนจนถึงวนัครบก าหนดอายุกองทุนจะไดร้บัผลตอบแทน

ตามมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ณ วนัดงักล่าว ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดจากการเลิกกองทุนคาดวา่อยูท่ี่ประมาณ 

18,000 ดอลลารส์หรฐัฯ และทยอยตดัจ่ายตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจนถึงวนั

ครบก าหนดอายุของกองทุนหลกั 

 

ค่ำธรรมเนียมของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1 :  

 ค่าธรรมเนียมการขาย (Subscription Fee) : สงูสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าเงินลงทุน 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Fee) : ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) : สงูสุดไม่เกินรอ้ยละ 2.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ปัจจุบนัเรียกเก็บรอ้ยละ 0.60 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) : สงูสุดไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน โดยเรียกเก็บท่ีรอ้ยละ 0.03 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส าหรบัมลูคา่สินทรพัยสุ์ทธิของ

กองทุน 50 ลา้นดอลลารส์หรฐัแรก และเรียกเก็บท่ีรอ้ยละ 0.02 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ส าหรบัมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีเกิน 50 ลา้นดอลลารส์หรฐั ทั้งน้ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมผูด้แูล

ผลประโยชน์ขัน้ต า่เดือนละ 1,250 ดอลลารส์หรฐั 

 ค่าธรรมเนียมการด าเนินการกองทุน (Administration Fee) : สงูสุดไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุน โดยเรียกเก็บท่ีรอ้ยละ 0.03 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส าหรบัมลูค่าสินทรพัย์

สุทธิของกองทุน 50 ลา้นดอลลารส์หรฐัแรก และเรียกเก็บท่ีรอ้ยละ 0.02 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ส าหรบัมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีเกิน 50 ลา้นดอลลารส์หรฐั ทั้งน้ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

ผูด้แูลผลประโยชน์ขัน้ต า่เดือนละ 1,250 ดอลลารส์หรฐั 

 ค่าใชจ้่ายรวม (Ongoing Charge) : ประมาณรอ้ยละ 0.80 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

ควำมเสี่ยงของกองทุนหลกั 

1) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน (General investment risk) 

การลงทุนมีความเส่ียง กองทุนหลกัไม่ไดร้บัประกนัเงินตน้ การลงทุนในกองทุนหลกัไม่ไดร้บัการคุม้ครองจาก

หน่วยงานภาครฐัเช่นเดียวกบัเงินฝาก กองทุนหลกัมีความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาดและความเส่ียงจากการ

ลงทุนในหลกัทรพัย ์พอรต์การลงทุนของกองทุนอาจมีมลูค่าลดลงเน่ืองจากปัจจยัเส่ียงต่างๆ และอาจส่งผลให้

ขาดทุนได ้รวมถึงมลูคา่หน่วยลงทุนอาจสงูขึ้ นหรือต า่ลง  

2) ไม่มีกำรรบัประกนัหรือคุม้ครองเงินได ้ผลตอบแทน หรือเงินลงทุนเริ่มแรก (Neither income, return nor 

capital of the Fund is guaranteed or protected) 
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ไม่มีการรบัประกนัว่าผูล้งทุนจะไดร้บัก าไรหรือไม่ขาดทุน ไม่มีการรบัประกนัเงินได ้ผลตอบแทน หรือเงินทุน

เร่ิมแรกของกองทุน มลูค่าการลงทุนและเงินไดอ้าจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงได ้ผูล้งทุนมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดร้บัเงิน

ลงทุนเร่ิมแรกคืนในช่วงระหวา่งการลงทุนหรือในวนัครบก าหนด มลูค่าการลงทุนในกองทุนอาจลดลงได ้ผูล้งทุน

ควรเตรียมรบัมือกบัโอกาสการขาดทุนจากการลงทุน 

3) ควำมเสี่ยงจำกอำยโุครงกำรทีจ่  ำกดั (Limited duration risk) 

กองทุนหลกัมีการก าหนดอายุโครงการ และจะถูกยกเลิกอตัโนมติัเมื่อครบอายุโครงการ ซ่ึงคาดว่าโครงการมอีายุ

ประมาณ 2 ปี 6 เดือน จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีเป้าหมายการลงทุนตามระยะเวลาของกองทุนหลกั แมว้่าผูล้งทุน

จะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดก้่อนครบอายุโครงการ 

ในกรณีท่ีผูล้งทุนมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ จะมีผลกระทบดงัน้ี 

- กองทุนไม่ไดร้บัประกนัเงินไดห้รือเงินตน้เมื่อครบก าหนดอายุโครงการ มลูคา่การขายคืนก่อนครบก าหนด

อายุโครงการจะขึ้ นอยูก่บัมลูคา่สินทรพัยใ์นพอรต์การลงทุน ดงัน้ัน เงินค่าขายคืนท่ีผูล้งทุนไดร้บัอาจต า่กวา่

สงูกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกและไม่มีการรบัประกนัว่านักลงทุนจะไดร้ับเงินตน้คืนเต็มจ านวน 

- ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอาจถกูปรบัลดลงถึงรอ้ยละ 2 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเร่ิมแรกของกองทุน ในกรณี

ท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าระดบัท่ีก าหนด 

- ขนาดกองทุนท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ จะส่งผลกระทบ

ต่ออตัราคา่ธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บ โดยจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนของผูล้งทุน 

- การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายโุครงการอยา่งมีนัยส าคญั อาจส่งผลใหก้องทุนหลกัตอ้งเลิก

กองทุนก่อนครบก าหนดได ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 5 (ความเส่ียงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบก าหนด) 

- การขาดสภาพคล่องของกองทุนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระเงินค่าขายหรือการหยุดช าระ

เงินค่าขายคืนแก่ผูล้งทุน 

4) ควำมเส่ียงจำกกำรช ำระคืนหน้ีก่อนครบก ำหนดและกำรน ำเงินไปลงทุนตอ่ (Prepayment and reinvestment 

risk) 

ผูอ้อกตราสารหน้ี (โดยเฉพาะผูท่ี้ออกตราสารหน้ีในอตัราดอกเบ้ียสงู) อาจจ่ายคืนเงินก่อนครบก าหนด ซ่ึงการ

ช าระคืนหน้ีก่อนครบก าหนดอาจท าใหเ้กิดการขาดทุนในตราสารหน้ีท่ีถูกซ้ือในราคา Premium การช าระคืนหน้ี

ก่อนครบก าหนดท่ีไม่ไดร้ะบุช่วงเวลาส าหรบัตราสารหน้ีท่ีออกขายท่ีราคาพารอ์าจท าใหข้าดทุนไดเ้หมือนกบัราคา 

Premium ท่ีไม่ไดต้ดัจ าหน่าย การจา่ยคืนเงินกูก้่อนครบก าหนดและการน าเงินสดท่ีไดจ้ากการขายตราสารหน้ีท่ี

ผูจ้ดัการกองทุนคาดว่าจะมฐีานะการเงินแยล่งไปลงทุนต่อ ท าใหเ้กิดความเส่ียงจากตลาดและความไม่แน่นอนใน

การหาตราสารหน้ีท่ีใหผลตอบแทนใกลเ้คียงเดิม อาจส่งผลใหด้อกเบ้ียรบัและผลตอบแทนของกองทุนลดลงได ้

5) ควำมเสี่ยงจำกกำรยกเลิกกองทุนก่อนครบก ำหนด (Early termination risk) 

กองทุนหลกัอาจถูกยกเลิกเมื่อเกิดเหตุการณบ์างอยา่ง เช่น เมื่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้อยกว่า 30 ลา้น

ดอลลารส์หรฐัหรือเทียบเท่า หรือมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Class) น้อยกว่า 10 ลา้น
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ดอลลารส์หรฐัหรือเทียบเท่า หรือผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติพิเศษในการยกเลิกกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัการ

แจง้เลิกกองทุนล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนเลิกโครงการ ภายหลงัการยกเลิกกองทุน สินทรพัยท์ั้งหมดของ

กองทุนจะถูกจ าหน่ายและด าเนินการจา่ยคืนผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยในช่วงการ

จ าหน่ายและด าเนินการกองทุนอาจมีมลูคา่การลงทุนต า่กว่าตน้ทุนการลงทุน ท าใหผู้ล้งทุนอาจไดร้บัเงินน้อยกว่า

เงินลงทุนเร่ิมแรก  อยา่งไรก็ตามตน้ทุนการเลิกกองทุนท่ีถูกตดัจ าหน่ายสะสมจนถึงวนัเลิกโครงการจะถูกน ามาใช้

เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวกบัการเลิกกองทุน และผูจ้ดัการกองทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายส่วนเกนิ 

6) ควำมเส่ียงจำกขอ้จ  ำกดัในกำรซ้ือหน่วยลงทุน (Limited subscription risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจพิจารณาขยายกรอบเวลาในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Initial Offer Period) หรือ

อาจไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเลย ถา้เกิดเหตุการณด์งัต่อไปน้ี 

- จ าหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ า่กวา่ 100 ลา้นดอลลารส์หรฐั (หรือมลูค่าต า่สุดอื่น

ใดตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน) 

- ผูจ้ดัการกองทุนมีความเห็นวา่กองทุนน้ีไม่อยูใ่นความสนใจของนักลงทุนหรือเป็นไปไม่ไดท่ี้จะจดัตั้งกองทุน 

โดยเป็นผลมาจากสภาพตลาดท่ีไม่เอื้ ออ านวยหรืออื่นๆ 

ทั้งน้ีนักลงทุนจะไดร้บัแจง้ ดงัน้ี 

- การขยายกรอบเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและการเปล่ียนวนัครบก าหนดโครงการ 

- หากผูจ้ดัการกองทุนตดัสินใจท่ีจะไม่จดัตั้งกองทุน ผูล้งทุนจะไดร้บัเงินลงทุนคืนทนัทีเต็มจ านวน โดยหกั

ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ภายหลงัปิดการเสนอขายครั้งแรก 

7) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจกุตวัของกำรลงทุนในภมิูภำค (Geographical concentration risk) 

กองทุนหลกัมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหน้ีภมูิภาคเอเชีย (รวมทั้งการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศท่ีอยู่

ในสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ท่ีออกหรือรบัรองโดยหน่วยงานในประเทศจีนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน) ท าใหม้ลูค่าของกองทุนมีความอ่อนไหวต่อ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 

นโยบาย การแลกเปล่ียนต่างประเทศ สภาพคล่อง ภาษี กฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆท่ีจะส่งผลกระทบต่อตลาด

เอเชีย (รวมทั้งจีนดว้ย) 

8) ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตรำสำรหน้ี (Risks relating to fixed income instruments) 

- ความเส่ียงดา้นเครดิต/ ความเส่ียงของคู่สญัญา (Credit/ counterparty risk) : กองทุนหลกัมีความเส่ียงดา้น

เครดิตหรือความเส่ียงของคู่สญัญาของผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีลงทุน 

- ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest rates risk) : โดยทัว่ไปราคาตราสารหน้ีจะปรบัสงูขึ้ นเมื่ออตัรา

ดอกเบ้ียลดลง ในขณะท่ีราคาตราสารหน้ีจะปรบัลดลงเมื่ออตัราดอกเบ้ียสงูขึ้ น 

- ความเส่ียงดา้นความผนัผวนและสภาพคล่อง (Volatility and liquidity risk) : ตราสารหน้ีในประเทศตลาด

เกิดใหม่อาจมีความผนัผวนสงูกว่าและมีสภาพคล่องต า่กว่าประเทศท่ีพฒันาแลว้ โดยราคาของตราสารท่ีซ้ือ



       

   รายการค าถามและค าตอบเกีย่วกบักองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022A  11 

 

ขายมีความผนัผวน ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายอาจจะกวา้งและท าใหก้องทุนอาจมี

ตน้ทุนในการซ้ือขายตราสารอยา่งมีนัยส าคญั 

- ความเส่ียงจากการถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit rating downgrading risk) : อนัดบัความ

น่าเช่ือถือของตราสารหรือผูอ้อกตราสารอาจถูกลดอนัดบัได ้ซ่ึงส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อมูลค่าของกองทุน 

โดยผูจ้ดัการกองทุนอาจจะขายหรือไม่ขายตราสารหน้ีท่ีถูกลดอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ันได ้

- ความเส่ียงจากอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร (Credit rating risk) : อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีถูกก าหนด

โดยบริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ อาจจะเผชิญกบัขอ้จ ากดัต่างๆ และไม่รบัประกนัความน่าเช่ือถือของตรา

สารหรือผูอ้อกตราสารไดต้ลอดเวลา 

- ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหน้ีภาครฐั (Sovereign debt risk) : กองทุนหลกัลงทุนในตราสารท่ีออก

หรือรบัประกนัโดยรฐับาล อาจเผชิญความเส่ียงดา้นการเมือง สงัคม และเศรษฐกิจ หากเกิดเหตุการณไ์ม่พึง

ประสงค ์รฐับาลประเทศต่างๆท่ีเป็นผูอ้อกตราสารอาจไม่สามารถหรือไม่ประสงคท่ี์จะจ่ายคืนเงินตน้ และ/

หรือ ดอกเบ้ีย เมื่อครบก าหนด หรืออาจส่งค ารอ้งขอใหก้องทุนปรบัโครงสรา้งหน้ี ซ่ึงกองทุนอาจขาดทุนเมื่อมี

การผิดนัดช าระจากภาครฐัได ้

- ความเส่ียงจากการประเมินมลูคา่ (Valuation risk) : การประเมินมลูค่าการลงทุนของกองทุนอาจเก่ียวขอ้ง

กบัความไม่แน่นอนและการใชดุ้ลยพินิจ ซึ่งหากการประเมินน้ันไม่ถูกตอ้ง อาจส่งผลกระทบกบัมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

9) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ (Emerging market risk) 

กองทุนหลกัลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซ่ึงอาจท าใหค้วามเส่ียงเพิ่มขึ้ นและมีปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษมากกว่า

การลงทุนในตลาดท่ีพฒันาแลว้ อาทิ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงหรือการควบคุมอตัราแลกเปล่ียน 

ความแน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ นโยบาย ความเส่ียงดา้นกฎหมายหรือขอ้บงัคบัและภาษี ความเส่ียง

ดา้นการช าระราคา ความเส่ียงในการเก็บรกัษาทรพัยสิ์น และความผนัผวนท่ีมากกวา่ 

10) ควำมเสี่ยงจำกกำรกระจกุตวัของกำรลงทุน (Concentration risk) 

กองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ท าใหม้ลูค่าของกองทุนอาจมีความผนั

ผวนมากกวา่กองทุนท่ีมีกลยุทธก์ารลงทุนท่ีหลากหลาย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อกองทุนและผูล้งทุนได ้

11) ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (Currency and foreign exchange risk) 

กองทุนหลกัอาจจดัตั้งชนิดหน่วยลงทุน (Class) ในสกุลเงินอื่น กองทุนอาจลงทุนบางส่วนในสินทรพัยท่ี์อยูใ่นสกุล

เงินอื่นท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลกัหรือสกุลเงินในชนิดหน่วยลงทุนน้ันๆ ท าใหม้ลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนอาจไดร้บั

ผลกระทบทางลบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งสกุลเงินต่างๆ และจากการเปล่ียนแปลงในการ

ควบคุมอตัราแลกเปล่ียน 
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12) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้และกำรป้องกนัควำมเส่ียง (Derivatives and hedging 

risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจใชต้ราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียง แต่จะไม่ใชเ้พื่อการลงทุน กองทุน

ไม่มีการรบัประกนัว่าการใชก้ลยุทธ ์เทคนิค และตราสารท่ีมสีญัยาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจะท าให้

ความเส่ียงของกองทุนหมดไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การป้องกนัความเส่ียงอาจไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นผล ใน

กรณีเกิดเหตุการณไ์ม่พึงประสงคก์องทุนอาจขาดทุนอยา่งมีนัยส าคญัได ้

13) ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภำพที่มีเง่ือนไข (Contingent convertibles risk) 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีเง่ือนไข (Contingent convertibles bonds) เป็นตราสารหน้ีชนิดหน่ึงท่ีออกโดยสถาบนั

การเงิน ซ่ึงอาจถูกแปลงเป็นตราสารทุน หรือถูกบงัคบัใหป้รบัลดเงินตน้หากเกิดเหตุการณต์ามท่ีระบุไว้

ล่วงหน้า โดนทัว่ไปเหตุการณด์งักล่าวจะเกี่ยวกบัฐานะทางการเงินของผูอ้อกตราสาร เมื่อตลาดอยูใ่นภาวะ

วิกฤต สภาพคล่องของผูอ้อกตราสารอาจแยล่งอยา่งมีนัยส าคญั และอาจตอ้งลดราคาลงอยา่งมากเพื่อขายหุน้

กูแ้ปลงสภาพท่ีมีเง่ือนไข 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีเง่ือนไข มีความเส่ียงมากกว่าการลงทุนในตราสารหน้ีหรือหุน้กูแ้ปลงสภาพทัว่ไป และ

ตราสารทุนบางประเภท เน่ืองจากการจ่ายคปูองอาจถูกพิจารณาและถูกยกเลิกไดทุ้กเวลาดว้ยเหตุผลต่างๆ 

14) ควำมเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบักำรจำ่ยเงินปันผล และ/หรือ ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยออกของเงินลงทุน 

(Risk associated with payment of dividends and/or fees and expenses out of capital) 

- การจา่ยเงินปันผลออกจากเงินลงทุน และ/หรือในรปูของผลตอบแทน หรือ การถอนเงินจากเงินลงทุน

บางส่วนหรือจากผลก าไรส่วนต่างราคา อาจท าใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงทนัทีหลงัจากวนัท่ี

มีการจา่ยออก 

- การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด Monthly Distribution-1 (MD1) ไม่ใช่ทางเลือกในการออมทรพัยห์รือการ

ลงทุนท่ีมีการจา่ยดอกเบ้ียคงท่ี การจา่ยเงินของหน่วยลงทุนชนิด MD1 ไม่ขึ้ นอยูก่บัเงินไดห้รือผลตอบแทนใน

อดีต และมีการจ่ายเงินอยา่งต่อเน่ืองแมว้่ากองทุนจะมีผลตอบแทนติดลบหรือขาดทุน ซ่ึงจะส่งผลใหม้ลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนลดลงได ้ทั้งน้ีในกรณีท่ีสถานการณร์า้ยแรง ผูล้งทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้คืน 

- จ านวนเงินท่ีจ่ายโดยหน่วยลงทุนชนิด MD1 จะถูกก าหนดจ านวนเงินคงท่ีตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน

ตามสกุลเงินของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน และจะไม่ไดค้ านึงถึงความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนระหว่างสกุล

เงินหลกักบัสกุลเงินของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน เน่ืองจากการพจิารณาจา่ยเงินคงท่ีจะจ่ายออกในรปูของสกุล

เงินของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

การสรุปสาระส าคญัในส่วนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 (กองทุนหลกั) ไดถู้กคดัเลือกมา

เฉพาะส่วนท่ีส าคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบั

ภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี หากกองทุนหลกัมีการเปล่ียนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใด ๆ บริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั 
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1.8 ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดควำมเส่ียง หรือตรำสำรที่มี

สญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้แฝง (Structured Note หรือ SN) 

 

1.8.1 กองทุนรวมก ำหนดอตัรำสว่นกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้หรือตรำสำรที่มีสญัญำซ้ือขำย

ล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) อยำ่งไร 

 

ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ (Single entity limit) ในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้หรือ

ตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้แฝง เป็นดงัน้ี 

ธุรกรรม OTC derivatives ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั 

investment grade 

 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 

ธุรกรรม OTC derivatives ท่ีคู่สญัญามี credit rating ไม่อยูใ่นระดบั 

investment grade 

ไม่เกิน 5% 

 

ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น 

อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน (product limit) ในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ เป็นดงัน้ี 

1. การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความ

เส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

2. การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

 จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้ง ไม่เกิน 150% ของ NAV 

 

โดยรายละเอียดการค านวณมลูค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วน

การลงทุนดงักล่าว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

1.8.2 ผลกระทบทำงลบท่ีมำกท่ีสุดจำกกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้หรือตรำสำรทีมี่สญัญำซ้ือขำย

ล่วงหนำ้แฝง (Structured Note) ตอ่เงินทุนของกองทุนรวมเป็นอยำ่งไร 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณจ์นอาจท า

ใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้แฝง อยา่งไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการ

ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบั

ภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 
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2. กองทุนน้ีมีขอ้ก ำหนดกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนอยำ่งไร 

2.1 วิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

กำรขำยหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก  500 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป    ไม่ก าหนด 

 

ผูล้งทุนท่ีประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุน สามารถติดต่อไดท่ี้ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั โทร. 0 2673 3888 และรายช่ือ

ตวัแทนจ าหน่ายตามขอ้ 4.6  

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุน ในเวลาเร่ิมท าการของบริษัทจดัการและธนาคารถึงเวลา 15.30 น. 

ผูล้งทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีมิใช่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัท

จดัการไดเ้ปิดไวก้บั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 

(มหาชน) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค 

ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขีดคร่อม

เฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชีรบัช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือ

ว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูล้งทุนจะตอ้งลงวนัท่ีใหบ้ริษัทจดัการ

สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หากมี

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ิน

ฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าว
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และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะ

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 

กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัทุก 3 เดือน ทั้งน้ี การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัจะ

ขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลกั และดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน โดยบริษัทจดัการอาจ

ก าหนดวนัรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรกน้อยกว่าหรือเกินกว่า 3 เดือนนับจากวนัท่ีจดทะเบียนได ้และจะประกาศ

หรือแจง้วนัท าการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืนอาจ

เปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ 

กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

1. บริษัทจดัการถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ทั้งน้ี การ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัดงักล่าวจะท าใหจ้ านวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง  

2. การพิจารณาจ านวนเงินและการจา่ยเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัจะขึ้ นอยูก่บัดุลยพนิิจของบริษัท

จดัการ ซ่ึงบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัจากการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลกั 

และ/หรือจากก าไรสุทธิ และ/หรือก าไรสะสมของกองทุน  

3. บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยขึ้ นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  

4. บริษัทจดัการจะใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นเกณฑใ์น

การค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอ

เปิดบญัชีกองทุน  

5. ในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยเมื่อครบอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่

ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะรบัซื้ อคืนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ียหรือจากเงิน

ตน้ของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ารองส าหรบัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี) 

โดยในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตรา

สารหน้ีระยะสั้น (กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุน

ของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนั

ท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัในกรณีท่ีบริษัทจดัการ

พิจารณาเห็นว่าการไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัครั้งน้ันๆ เป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ผูส้ัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นวา่เหมาะสมและจะอนุญาต

เป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ี

บริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
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2.2 กรณีใดที่บริษทัจดักำรสงวนสิทธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 

 บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี

ถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ น

และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

(2) บุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามบทนิยามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

รวมทั้งท่ีจะประกาศและแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

(3) บุคคลท่ีปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลต่อ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหน้าท่ีเกี่ยวกับกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียง

หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

อยำ่งไร 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน

การชดเชยราคา  

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ 
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โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 

ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการ

แทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั 

 

2.4  กองทุนน้ีมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรไม่ขำย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ อยำ่งไร 

1. บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ใน

กรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อน

ผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนัียส าคญั  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณท่ี์ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่

ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงดงัน้ี  

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
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3. การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้ไดใ้น

สาระส าคญั  

(ค) บริษัทจดัการตรวจสอบแลว้พบว่าผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนราย

ใหญ่พิเศษตามบทนิยามท่ีกฎหมายก.ล.ต. ก าหนด 

(5) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการของบริษัทจดัการอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้าม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการ

กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้ อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็น

หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงกระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

 

2. เมื่อปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ

หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่

ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) หรือ

ขอ้ 11.1 (5) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัค า

สัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้ านักงาน

ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) หรือขอ้ 11.1 (5) ขา้งตน้ เกิน 1 วนัท า

การ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 

วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการกอ่นวนัเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือ

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการอาจหยุดค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนก็ได ้

 

2.5 กองทุนน้ีมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรหยดุขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยำ่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. อาจ
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ประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการ

ชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรับค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ออกไปได ้

2.6  วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยำ่งไร 

 บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้

2.7 กองทุนน้ีก ำหนดเง่ือนไขและขอ้จ  ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุนอยำ่งไร 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอด

ใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดั

การถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบั

ขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 

FATCA เป็นไปตามท่ีก าหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ 20 ในโครงการจดัการกองทุน 

วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอน

ภายใน 30 วนันับแต่วนัรับค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารับสมุดบญัชีแสดงสิทธิตาม

ก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทรำบมูลคำ่กำรลงทุนของทำ่นไดอ้ยำ่งไร 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดจ้าก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 

 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 

3.1 กองทุนน้ีมีกำรออกและสง่มอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยำ่งไร 

รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรสง่มอบ  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้ับใบค าขอเปิดบัญชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐาน

ในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ 

หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ

หรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดง

สิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ   

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัท

จดัการไดร้บัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจาก

บริษัทจัดการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจัดการออกใหใ้นนามบริษัทจัดการเป็น

หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผู้

ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อ

สัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วย

ลงทุน   

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ี

ผูล้งทุนช าระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการไดร้ับจัดสรร

หน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดง

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร   

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจัดท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
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3.2 กองทุนน้ีมีขอ้จ  ำกดัในกำรถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเร่ือง

หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

3.3 หำกผูล้งทุนตอ้งกำรรอ้งเรียนจะท ำไดอ้ยำ่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888  หรือ 

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

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

 

3.4 กองทุนน้ีมีกำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำรหรือไม่ อยำ่งไร 

ไมมี่ 

 

4.  บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกองทุน 

4.1 รำยช่ือคณะกรรมกำร 

นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั   ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     ประธานกรรมการบริหาร  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ                                                                      

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์       กรรมการ        

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

 

รำยช่ือผูบ้รหิำร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   Chief Investment Officer 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพ็ชราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายเขมชาติ สุวรรณกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเบญจรงค ์เตชะมวลไววทิย ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร  วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา  Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             Associate Chief Investment Officer 

 

4.2 จ  ำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของบรษิทัจดักำร  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 สิงหำคม 2562)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จ านวน 216 กองทุน 

 

4.3 มูลค่ำสินทรพัยภ์ำยใตก้ำรจดักำรบรหิำรจดักำรของบริษทัจดักำร  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 สิงหำคม 2562) 

มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,080,131,558,704.56 บาท 

 

4.4 รำยช่ือคณะกรรมกำรกำรลงทุน 

ประธำนคณะพิจำรณำกำรลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์  ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์  Chief Investment Officer 

นายนาวิน อินทรสมบติั    Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             Associate Chief Investment Officer 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม 

นายมนตช์ยั อนันตกลู   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

นายประมุข มาลาสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูบ้ริหารฝ่ายส านักบริหารความเส่ียง 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูบ้ริหารฝ่ายส านักวิจยั 

 

 

 



       

   รายการค าถามและค าตอบเกีย่วกบักองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022A  23 

 

4.5 รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุน 

ผูจ้ดักำรกองทุนหลกั 

รำยช่ือ ประวตัิกำรศึกษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

คณุกนัตยำ  

พสุหิรญันิกร 

- Master of Science in Finance 

University of Warwick, United 

Kingdom 

- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร ์

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives, 

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ 

 

รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุนส ำรอง 

รำยช่ือ ประวตัิกำรศึกษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

คณุนำวิน 

อินทรสมบตั ิ

-  Master of Business 

Administration in Finance and 

Derivatives, University of North 

Carolina at Chapel Hill, United 

States 

-  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Chief Investment Officer บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการ

ลงทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Assistant Managing Director  

Equity and Derivatives Trading Group  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Vice President  

Direct Investment  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY CO.,LTD 

- Chief Financial Officer,  

CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 

- Assistant Vice President  

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

- Assistant Vice President  

Investment Banking Department 

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Exploration Engineer,  

SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   
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รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุนส ำรอง 

รำยช่ือ ประวตัิกำรศึกษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

คณุประมุข  

มำลำสิทธ์ิ 

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน, The University of 

Tennessee ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี ภาควชิาการบญัชี, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูบ้ริหารกองทุนต่างประเทศ  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ

และการลงทุนทางเลือก  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่

และจดัการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูช่้วยนักวิจยั Hunter Investment Co., Ltd. 

 

คณุชุณหวรรณ  

ขตัตินำนนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน, University of Texas 

at Austin ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี สาขาการบญัชี 

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ

และการลงทุนทางเลือก  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

 

คณุพีรกำนต ์ศรีสุข -Master of Science in Finance, 

London School of Economics and 

Political Science (LSE), United 

Kingdom 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Product Controller (Associate) 

Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE BANK 

(LONDON, UNITED KINGDOM) 

-Risk & Control Analyst 

Exotic Trade Review (Equity & Rates Derivatives), 

DEUTSCHE BANK (LONDON, UNITED KINGDOM) 
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รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุนส ำรอง 

รำยช่ือ ประวตัิกำรศึกษำ ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

คณุอำภำ  เจตจ ำรสั - MBA, MIT Sloan School of 

Management, United States 

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี สาขาการบญัชี 

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

คณุอริยำ  

เต็มรงัสิธรรตัน ์

- ปริญญาโท สาขาการเงิน 

(International Programme), 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี สาขาการบญัชี, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการเงินทุนส ารอง 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- ผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่าย Corporate Solutions - 

Pension บริษัท อเมริกนัอินเตอรแ์นชชัน่แนลแอสชวั

รนัส ์จ ากดั (AIA) 

คณุวีรยำ จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

คณุวรุณ  

บุญร ำลึกถนอม 

- ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

-ปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมวสัดุ 

คณะวิศวกรรมศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่าย International 

Investment & Product Strategy บลจ.ไทยพาณิชย ์

คณุณฐัฏพิชำ  

กิติด  ำรงคเ์จรญิ 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการกองทุน

ต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

 

ผูล้งทุนสามารถดรูายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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หนำ้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

4.6 รำยช่ือตวัแทนจ ำหน่ำย 

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการจะแต่งตั้งขึ้ น 

 

4.7 ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรุงรำยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อใหก้ำรช ำระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นไปอยำ่งถกูตอ้ง 

นายทะเบียนกองทุนคือ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 0 2470 1976-83 

4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรกัษำทรพัยส์ินและดแูลบริษทัจดักำรใหป้ฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดกำรลงทุนท่ีตกลงไว ้

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

นอกจากหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรกัษา

ผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

5. ผูล้งทุนสำมำรถทรำบขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบักองทุนผ่ำนช่องทำงใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888  

http://www.kasikornasset.com/
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ปัจจยัควำมเสี่ยงเก่ียวกบักำรลงทุน 

กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด์ 2022A มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของ

กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)– MD1 โดยมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุน

ต่างประเทศดงักล่าวอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลักทรพัย์และทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุน

ลงทุน ท าใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงรวมถึง

แต่ไม่จ ากดัเพียงความเส่ียงดงัต่อไปน้ี 

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำหลกัทรพัย  ์ (Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ

ปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้และส่งผลใหมู้ลค่าหน่วย

ลงทุนมีความผนัผวน  

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตลำดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) เน่ืองจากกองทุนมุ่งเน้นท่ีจะลงทุนในประเทศ

ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยทัว่ไปตลาดประเทศก าลงัพฒันาและตลาดเกิดใหม่มกัจะมีขนาดเล็กและมีสภาพ

คล่องต า่ รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และข้อกฎหมายต่างๆ เมื่อเทียบกบัประเทศพฒันาแลว้ การ

ลงทุนในประเทศดงักล่าวจึงมกัจะเผชิญกบัความเส่ียงสงูกว่าตลาดของประเทศท่ีพฒันาแลว้ และมีอีกหลายปัจจยั อนัไดแ้ก่ 

ขอ้จ ากัดดา้นการลงทุนและการน าเงินกลับเขา้ประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของตลาด 

นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ขอ้

กฎหมายหรือขอ้จ ากดัอื่นๆในระดบัประเทศ รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการช าระราคา เป็นตน้ 

 สภำพคล่องของหลักทรัพยท์ี่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่าย

หลักทรัพยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลักทรัพยท่ี์กองทุนท าการซ้ือขาย

หลกัทรพัยอ์าจจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน ความเส่ียงขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วย

ลงทุน อยา่งไรก็ดี กองทุนสามารถลดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องไดโ้ดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนหลกัท่ีมีสภาพคล่อง 

และมีเง่ือนไขการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งหรือเอื้ อกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตลำดตำ่งประเทศหลำยประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ี

กองทุนมีฐานะการลงทุนอยูใ่นหลายประเทศ ซ่ึงปัจจยัหรือตวัแปรของความเส่ียงอาจจะแตกต่างไปจากปัจจยัหรือตวัแปรใน

การลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตราแลกเปล่ียน ปัจจยัดา้นสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบัท่ีแตกต่างกนั ขอ้จ ากดัในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของ

หน่วยงานของรฐั รวมถึงวิธีและหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่าของหลกัทรพัยจ์ะขึ้ นอยูก่บัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติ

ต่อการลงทุน และปัจจยัท่ีมีอยูเ่ฉพาะในประเทศน้ัน ๆ ฯลฯ แต่ทั้งน้ี ความเส่ียงจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ติดตามวิเคราะห์

ปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอยา่งสม า่เสมอและต่อเน่ือง 

 ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ ท าใหก้องทุนมี

ความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทาง

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลงั เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งก าไร

ค่าเงิน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตาม

ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซ่ึงการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่ ได้ป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
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แลกเปล่ียนทั้งจ านวน ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน

อยา่งระมดัระวงัเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ ์ณ ขณะน้ันมากท่ีสุด   

 ควำมเสี่ยงจำกกฎขอ้บงัคบัต่ำงๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบัความเส่ียงอนั

เน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความผันผวนของตลาด การเขา้แทรกแซงภาคเอกชนของ

รฐับาล ขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มลูและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ 

ของตลาดหลักทรัพย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือ

กฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่

พรอ้มของระบบการช าระราคาและ/หรือผูด้แูลผลประโยชน์ เป็นตน้  

 ควำมเสี่ยงจำกขอ้จ  ำกดักำรน ำเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรฐับาลของประเทศท่ี

กองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ 

การเมืองหรือสงัคม ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให ้ผูล้งทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรใชด้ลุยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุนในกำรคดัเลือกหลกัทรพัย ์เน่ืองจากกองทุนหลกัพึ่งพาดุลยพินิจ

และความสามารถของทีมผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน ซ่ึงแมว้่าความสามารถของทีมผูจ้ดัการ

กองทุนจะเป็นท่ียอมรับ แต่กองทุนไม่สามารถรับประกนัผลการด าเนินงานของกองทุนหรือความส าเร็จในการบริหาร

จดัการได ้ในกรณีท่ีทีมผูจ้ดัการกองทุนประสบความลม้เหลวในการบริหารกองทุน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน

ของกองทุนได ้

 ควำมเสี่ยงจำกกำรรบัช ำระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรบัช าระคืนเงินลงทุนจาก

ความแตกต่างทางดา้นเวลา และขั้นตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็ดี ทางกองทุนอาจ

พิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือ ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป หรือ เงินฝากในสถาบนัการเงินตาม

กฎหมายไทย เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเส่ียงจากการรบัช าระคืนเมื่อมีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน 

 ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาของหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนั

ผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึง

ส่งผลใหร้าคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญั และเน่ืองจากสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการ

ประเมินมูลค่าตามราคาตลาดทุกวนั ซ่ึงอาจจะท าใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าปรบัเพิ่มขึ้ นหรือลดลงอย่างมากโดย

อาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือตรงกนัขา้มกบัหลกัทรพัยท่ี์กองทุนไดล้งทุน 

 ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรลงทุนในตรำสำรท่ีมีอตัรำผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) กองทุน

อาจลงทุนในพนัธบตัรหรือตราสารหน้ีอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือต า่กวา่

อนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และท่ีไม่ไดมี้การจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท่ีมี

อตัราผลตอบแทนสงู ตราสารเหล่าน้ีมกัมิไดมี้การซ้ือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์และมกัมีการซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขาย

นอกตลาดหลกัทรพัยซ่ึ์งมีความโปรง่ใสน้อยกวา่ และมีส่วนต่างระหวา่งราคาเสนอซ้ือกบัราคาเสนอขายท่ีกวา้งกวา่ 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีผูอ้อกตราสารไม่ไดมี้หลกัทรพัยซ้ื์อขายอยูใ่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ใดๆ ซ่ึง

ท าใหก้ารป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนดังกล่าวท าไดย้ากยิ่งขึ้ น นอกจากน้ี ผูอ้อกตราสารท่ีมีอัตรา

ผลตอบแทนสงูมกัมีความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อนัอาจท าใหผู้ ้

ออกตราสารไม่สามารถช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ไดต้ามก าหนดซ่ึงสูงกว่าผูอ้อกตราสารท่ีมีผลตอบแทนต า่กว่า 
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เน่ืองจากโดยทัว่ไป ตราสารท่ีมีอตัราผลตอบแทนสงูมกัจะมีความผนัผวนสงูกวา่ และอาจเป็นตราสารดอ้ยสิทธิกวา่

ตราสารหรือภาระผูกพนัอ่ืนๆ ท่ีมีอยูข่องผูอ้อกตราสารซ่ึงอาจไดร้บัการค ้าประกนัจากทรพัยสิ์นทั้งหมดหรือเกือบ

ทั้งหมดของผู้ออกตราสาร นอกจากน้ี ผู้ออกตราสารดังกล่าวอาจไม่ได้ใหค้ ารับรองทางการเงิน (financial 

covenants) ใดๆ หรืออยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัเก่ียวกบัการก่อหน้ีเพ่ิมเติมใดๆ ซ่ึงส่งผลใหค้วามเส่ียงจากการลงทุนใน

ตราสารดงักล่าวของกองทุนสงูขึ้ น 

มลูค่าตลาดของตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือต า่กวา่อันดับท่ีสามารถลงทุนได ้ (Non-Investment 

Grade) หรือ ไม่ไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) เหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะสะทอ้นถึงพฒันาการของ

ธุรกิจมากกวา่ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ซ่ึงจะตอบสนองกบัความ

ผนัผวนของระดบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดโดยทัว่ไปเป็นหลกั และมีแนวโน้มท่ีจะมีความอ่อนไหวกบัสภาวะเศรษฐกิจ

มากกว่าตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้บริษัทท่ีออกตราสาร เหล่าน้ี

มกัจะมีหน้ีสูง (highly leveraged) และอาจจะไม่มีวิธีการจดัหาเงินทุนในรปูแบบอ่ืน ดังน้ัน จึงมีความเป็นไปไดท่ี้

การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจครั้งใหญ่อาจมีผลกระทบต่อตลาดส าหรบัตราสารประเภทน้ีอยา่งรา้ยแรง และอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของตราสารประเภทน้ี นอกจากน้ี มีความเป็นไปไดท่ี้ภาวะเศรษฐกิจตกต า่อาจมี

ผลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่อความสามารถของผูอ้อกตราสารท่ีจะช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย ท าใหมี้ความเส่ียงจาก

การผิดนัดของตราสารดงักล่าวมากขึ้ น 

 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) ความผันผวนของอตัราดอกเบ้ีย

โดยทัว่ไปอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการลงทุนและโอกาสการลงทุนของกองทุน อีกทั้งอาจมี

ผลกระทบรา้ยแรงอย่างมีนัยส าคญัต่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของกองทุนและอตัราผลตอบแทนของทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุน  

โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและ

ตามปกติ ตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อ

ราคาตราสารมากขึ้ นเท่าน้ัน อยา่งไรก็ตาม กองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและ

จะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงท าใหมี้ความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัต า่ 
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ตำรำงสรุปอตัรำสว่นกำรลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นที ่1 : อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญำ (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต า่กว า่ 

2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 และขอ้ 3.13.2 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อก 

ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร 

ท่ีรฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผูม้ีภาระผกูพนัมีภมูิล าเนา

อยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating 

แบบ national scale 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือศุกกู ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ น

ตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 

397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ี

ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย 

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกว่า 397 วนั 

นับแต่วนัท่ีลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 

market 

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือศุกกู ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ น

ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศหรือผูอ้อก

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ

เป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SETหรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป  โดยมรีายละเอียดตาม

แบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกวา่หรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 

6.1.3.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั  

บุคคลตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนั 

นับแต่วนัท่ีลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 

market 

6.2  ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade 

6.2.1วreverse repo 

6.2.2วOTC derivatives 

6.3  หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 และขอ้ 

3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO 

เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผู้

ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สงูกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5%  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ี

การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาด

ซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)   

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

 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

แลว้แต่กรณี 

             1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 

              2. derivatives on organized exchange 

 

สว่นที ่2 : อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสงูกว่า 

1. 25% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน  

benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  

                      2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่3 : อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น  

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็น

ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคูส่ญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปี

บญัชี  

เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีอายุ

โครงการน้อยกวา่ 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตาม

รอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมท่ี

อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือ

เท่ากบั 6 เดือน ทั้งน้ี เฉพาะกองทุน

รวมท่ีมีอายุโครงการมากกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น  

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมไดด้ าเนินการ

ใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 

เดือน 

2.3 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ี

ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุไม่

เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการลงทุนใน 

derivatives เพื่อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ี

ค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) แต่ไม่

รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน ท่ีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 มีลกัษณะตามขอ้ 6.4.3 และ 6.4.4 ของขอ้ 6 ส่วนท่ี 1 ตราส่วนการ

ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดงัน้ี  

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความ

เส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง (non-

hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบ

ซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการ

ลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 

100% ของ NAV 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 

product limit 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
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สว่นที ่4 : อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีสว่นไดเ้สียในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น  

1 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

ตราสาร Basel III และศุกกูของผูอ้อก

รายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึงตราสาร

หน้ีภาครฐัไทยหรือตราสารหน้ี

ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้อก

ตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา

บญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจดัการ อาจน ามลูค่าหน้ีสิน

ทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็

ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 

และ ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไมม่ีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบ

การเงินในครั้งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่า

การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นรายครั้ง เวน้แต่ ใน

กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 

credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating ใหบ้ริษัท

จดัการลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่

เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่

กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 

issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

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

ต่างประเทศท่ีออกหน่วยน้ัน  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

1. มีขนาดเล็ก 

2. จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

3. เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม โดยบริษัทจดัการอาจเลือกค านวณอตัราส่วนการลงทุน ส าหรบั

ทรพัยสิ์นท่ีลงทุน โดยใชข้อ้มลู ณ วนัท่ีมีการลงทุนได ้ 
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ตำรำงแสดงค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจำกผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

1. ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีหกัโดยตรงจำกผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
(1)
 (รอ้ยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.00 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน(กรณีขายคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) ไม่เกิน 1.50 

1.3. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน(กรณีรบัซื้ อคืนอตัโนมติั) ไม่เกิน 1.50 

1.4. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน

ของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายของกองทุน

ปลายทาง แลว้แต่อตัราใดสงูกวา่ 

2. ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีหกัโดยตรงจำกผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตำมท่ีจำ่ยจริง) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่มี 

3. ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม
(1)(2)

 
)
(รอ้ยละของจ  ำนวนเงินท่ีไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน)

(3)
 

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 

3.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 

3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 

3.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(4)
 ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี 

4. ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรโฆษณำและประชำสมัพนัธท์ี่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.0700% ของจ านวน

เงินทุนของโครงการ 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี 

5. ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมด
(1)(2)

  

(รอ้ยละของจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน) 

ไม่เกิน 4.8685 ต่อปี 

(1) - บริษัทจดัการอาจเพิม่อตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายภายใน

รอบระยะเวลา 1 ปี 

 - ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนและค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนกรณีท่ีเป็นค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนจะเรียกเก็บเขา้กองทุน 

(2) ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

(3) มลูค่าทรพัยสิ์นทั้งหมดของกองทุน หกัมลูค่าหน้ีสินทั้งหมด เวน้แต่ค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ และ

ค่าธรรมเนียมนายทะเบยีนหน่วยลงทุน 

(4) ค่าใชจ้่ายอื่นท่ีแต่ละรายการ <  รอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 
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ค ำเตือน/ขอ้แนะน ำ 

1. การลงทุนในกองทุนมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคญัซ่ึงผูล้งทุนควรพิจารณาก่อนท่ีจะเขา้ลงทุนในกองทุน กองทุนมี

สถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ัน บริษัทจดัการจึงไม่มีภาระผูกพนั

ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด์ 2022A ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของกองทุน

เปิดเค ฟิกซ์เดท เอเชียน บอนด์ 2022A ไม่ไดข้ึ้ นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท

จดัการ 

เน่ืองจากกองทุนยงัไม่มีผลการด าเนินงาน (track record) หรือประวติัการด าเนินงานใดๆ บริษัทจดัการจึงไม่

สามารถรบัรองไดว้่าผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีประมาณไว ้หรือจะไม่สูญเสียเงินลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 

ดงัน้ัน การลงทุนในกองทุนจึงไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนเพียงอยา่งเดียวของผูล้งทุน  

2. ผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทจดัการไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทุนน้ี และ

กองทุนไม่สามารถรบัรองไดว้่ากองทุนจะบรรลุผลการด าเนินงานท่ีเทียบเคียงไดก้บัผลการด าเนินงานในอดีตใน

การจดัการกองทุน ซ่ึงบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนหรือบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ ดงัน้ัน ผูล้งทุนตอ้งไม่

ถือเอาผลการด าเนินงานในอดีตของบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนของบริษัทจดัการ หรือบริษัทในเครือแห่งใด

ของบริษัทจดัการมาท าการคาดหมายผลการด าเนินงานของกองทุน และตอ้งไม่คาดหมายว่ากองทุนจะบรรลุ

ผลตอบแทนในท านองเดียวกนั 

3. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ารลงทุนโดยรวม ต่อเมื่อผูล้งทุนสามารถรบัความเส่ียง

จากการขาดทุนโดยส้ินเชิงจากการลงทุนในกองทุนเท่าน้ัน นอกจากน้ี อาจมีกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือบริษัทใน

เครืออาจมีผลประโยชน์ขดักนักบักองทุน ผูท่ี้ประสงคจ์ะลงทุนจึงควรประเมินความเส่ียงและขอ้ดีของการลงทุนใน

กองทุนน้ี นอกจากน้ี ในการพิจารณาเขา้ลงทุนในกองทุน ผูล้งทุนควรตระหนักถึงขอ้พิจารณาต่างๆ ซ่ึงรวมถึงแต่

ไม่จ ากดัเพียงความเส่ียงท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

4. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงใน

อนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูโครงการไดท่ี้บริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

5. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  

6. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

7. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจ

จะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจดัการ 

ตวัแทน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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8. บริษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ 

เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

9. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(Connected Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้ส านักงาน

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

10. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022A เมื่อมีความเขา้ใจในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และ

ฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

11. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และ

ส่วนรบัรองความถูกตอ้งครบถว้น 

12. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

 

http://www.sec.or.th/
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รายละเอียดโครงการจดัการ 
กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022A 
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หนังสือชี# ชวนฉบบันี# รวบรวมโดยใชข้อ้มลู ณ วนัที, �- กนัยายน �./� 

  

หนังสือชี# ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี - ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และส่วน
รบัรองความถูกตอ้ง ทั#งนี#  ผูส้นใจลงทุนควรรอ้งขอหนังสือชี# ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัจากบริษัทจดัการหรือผูข้าย
หน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนควรศึกษารายละเอยีดในหนังสอืชี# ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั อาทิ วตัถุประสงคแ์ละ

นโยบายการลงทุน ความเสี,ยง และคาํเตือน เป็นตน้ ก่อนตดัสินใจลงทุน 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

คาํจาํกดัความ / คาํนิยาม :  

“กฎหมาย ก.ล.ต.” หมายถึง พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
“กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม” หมายถึง กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด์ ����A 
“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที,สภาวชิาชีพบญัชกีาํหนดเกี,ยวกบัการจดัทาํงบ
การเงนิรวม  
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
“คาํสั ,งซื# อหน่วยลงทุน” หมายถึง เงนิสด เช็ค ดราฟต ์คาํสั ,งจา่ยเงนิ การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวธิกีารอื,นใดที,บริษัท
จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนยอมรบั โดยค่าสั ,งซื# อหน่วยลงทุนที,ไมใ่ช่เงินสดนั#น บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน
การขายหน่วยลงทุนจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงนิจากเช็ค ดราฟต ์คาํสั ,งจ่ายเงนิ การหกับญัชีเงนิฝากธนาคารหรือวิธีการอื,น
ใดไดภ้ายในวนัทาํการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย 
“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์����A 
“จองซื# อ” หมายถึง จองซื# อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั#งแรก  
“ตลาดหลกัทรพัย”์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
“บริษทัจดัการ” หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั  
“ผูด้แูลผลประโยชน์” หมายถึง ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน  
“ผูถื้อหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน  
“ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ,งเป็นผูที้,ไดร้บัใบอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหนา้ซื# อขายหลกัทรพัย ์(Broker) การคา้หลกัทรพัย ์(Dealer) 
และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั#งในส่วนของหลักทรพัยท์ั ,วไป หรือหลกัทรพัยท์ี,จาํกดัเฉพาะหน่วยลงทุน 
แลว้แต่กรณี 
“ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น” หมายถึง ผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ  
“ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื# อคืนหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ,งเป็น
ผูที้,ไดร้บัใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหน้าซื# อขายหลกัทรพัย ์(Broker) การคา้
หลกัทรพัย ์(Dealer) และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั#งในส่วนของหลกัทรพัยท์ั ,วไป หรือหลกัทรพัยที์,จาํกดั
เฉพาะหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  
“ผูส้อบบญัชี” หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทุน 
“มติพิเศษ” หมายถึง มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนที,มคีะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี,ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั#งหมดของผูถื้อ
หน่วยลงทุนซึ,งเขา้ร่วมประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทั#งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ,งส่ง
หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
“มติเสยีงขา้งมาก” หมายถึง มติของผูถ้อืหน่วยลงทุนที,มคีะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุนทั#งหมดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนซึ,งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทั#งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ,งส่ง
หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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“มลูค่าหน่วยลงทุน” หมายถึง มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธขิองกองทุนหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนที,จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั#งหมดตาม
ทะเบียนหน่วยลงทุน เมื,อสิ# นวนัที,คาํนวณนั#น โดยคาํนวณตามหลกัสากล เป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตาํแหน่งและตดัตาํแหน่งที, 
5 ทิ# ง  
“มลูค่าหน่วยลงทุนที,ใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน” หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทุนที,ตดัทศนิยมตาํแหน่งที, 5 ทิ# งและปัด
ทศนิยมตาํแหน่งที, 4 ขึ# น 
“ระยะเวลาเสนอขาย” หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  
“ราคาเสนอขายครั#งแรก” หมายถึง ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนที,เสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขายครั#งแรกตามมลู
ค่าที,ตราไวข้องหน่วยลงทุนซึ,งจะตอ้งบวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
“ราคาขายหน่วยลงทุน” หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที,คาํนวณจากมลูค่าหน่วยลงทุนที,ใชค้าํนวณราคาขาย
หน่วยลงทุน ณ สิ# นวนัทาํการขายนั#น บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
“ราคารบัซื# อคืนหน่วยลงทุน” หมายถึง ราคารบัซื# อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนที,คาํนวณจากมลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิ# นวนัทาํ
การรบัซื# อคนืนั#น หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซื# อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
“วนัทาํการ” หมายถึง วนัเปิดทําการปกติของบริษัทจดัการ  
“วนัทาํการรบัซื# อคนื” หมายถึง วนัที,บริษัทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผูล้งทุน และวนั
รบัซื# อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  
“วนัหยุดทาํการของกองทุนหลกั” หมายถึง วนัหยุดทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศที,มีลักษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม วนัหยุดทาํการของประเทศและ/หรือตลาด
หลกัทรพัยที์,กองทุนหลกัลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซื# อขาย วนัหยุดทาํการของตวัแทนรบัคาํสั ,งซื# อขาย วนัหยุดทาํการของ
ประเทศที,เกี,ยวขอ้งกบัการลงทุนและ/หรือชาํระค่าขายคืน และ/หรือ วนัหยุดทาํการที,บริษัทจดัการจะประกาศเพิ,มเติม 
“ศูนยซื์# อขายหลกัทรพัย”์ หมายถึง ศนูยซื์# อขายหลกัทรพัยซึ์,งจดัตั#งขึ# นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
“สถาบนัการเงนิ” หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบี# ยเงนิใหกู้ยื้มของสถาบนัการเงนิ  
“สมาคม” หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทุน  
“สมดุบญัชีแสดงสิทธิ” หมายถึง สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
“สั ,งขายคืน” หมายถึง สั ,งขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการรบัซื# อคืน  
“สั ,งซื# อหน่วยลงทุน” หมายถึง สั ,งซื# อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนไดร้บัคาํสั ,งซื# อหน่วยลงทุนจากผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนและไดร้บัค่าสั ,งซื# อหน่วยลงทุนแลว้  
“สั ,งสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง สั ,งสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซื# อขาย  
“สื,ออิเล็กทรอนิกส”์ หมายถึง เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์อินเทอรเ์น็ต หรือสื,ออิเล็กทรอนิกสอ์ื,นใดอยา่ง
ใดอยา่งหนึ,งหรือหลายอยา่งที,บริษัทจดัการสามารถใชส้าํหรบัรบัคาํสั ,งซื# อ คาํสั ,งขายคนื หรือคาํสั ,งสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนได ้ 
“สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  
“หนังสือชี# ชวน” หมายถึง หนังสือชี# ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  
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คาํอธิบายศพัทเ์รื'องการลงทุนของกองทุนเพื'อประกอบการอธิบายคาํยอ่และความหมายของคาํยอ่ รวมถึงคาํศพัทท์ี'
ปรากฏในหวัขอ้ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์ 
คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที,สภาวชิาชีพบญัชกีาํหนดใหจ้ดัทาํงบ
การเงนิรวม 

“กองทุนฟื# นฟ”ู กองทุนเพื,อการฟื# นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

“กองทุนรวม 
พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที,ตั#งขึ# นเพื,อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัร 
สกุลเงินทอ้งถิ,นในภมูิภาคตามโครงการจดัตั#งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะที,สอง (Asian Bond 
Fund 2) ตามมติของที,ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia 
and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื,อผูล้งทุนที,มิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที,มุง่เนน้ลงทุนเพยีงครั#งเดียวโดยถือทรพัยสิ์นที,ลงทุนไวจ้นครบกาํหนดอายุของ
ทรพัยสิ์น หรือครบอายุของรอบ 
การลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที,จดัตั#งขึ# นตามกฎหมายต่างประเทศซึ,งมลีกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 
(collective investment scheme)  ทั#งนี#  ไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตั#งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือ
รปูอื,นใด แต่ไมร่วมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที,จดัตั#งขึ# นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที,จดัตั#งขึ# นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รปูแบบการลงทุนในทรพัยสิ์นที,เกี,ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื# นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ,งไดแ้ก่ 
1. กองทุนโครงสรา้งพื# นฐานที,จดัตั#งขึ# นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื,อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพื# นฐานต่างประเทศที,จดัตั#งขึ# นตามกฎหมายต่างประเทศซึ,งมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพื# นฐานตาม q. 

ทั#งนี#  ไมว่า่กองทุนโครงสรา้งพื# นฐานดงักล่าวจะจดัตั#งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื,นใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน private equity” กิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ที,อาจจดัตั#งขึ# นในรปูของบริษัท ทรสัต ์หรือรปูแบบอื,น
ใด และมลีกัษณะของกิจการอยา่งใดอยา่งหนึ,งดงัต่อไปนี#  

1. กิจการเงนิร่วมลงทุนที,กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดการจดัการเงนิทุนของกิจการเงนิร่วมลงทุนที,ไม่ถือเป็นการ

ประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

2. กิจการเงนิร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที,มีลกัษณะครบถว้นดงันี#  
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คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์
(ก)  มีวตัถุประสงคเ์พื,อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั#งแต่ 2 รายขึ# นไป  ทั#งนี#  

ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื,อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือ

กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข)  มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ,งบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนและทรพัยสิ์นที,

เกิดจากเงินทุน 

(ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื,นผ่านการเขา้ทาํสญัญาการลงทุนในหุน้

หรือการสนับสนุนทางการเงนิที,ก่อใหเ้กดิสิทธิในการไดม้าซึ,งหุน้ของกิจการนั#นใน

ภายหลงั โดยมส่ีวนในการกาํกบัดแูลแผนธุรกจิ การดาํเนินงานหรือการปรบัปรุงการ

ดาํเนินงาน หรือการดาํเนินการอื,นใดในลกัษณะที,สะทอ้นถึงการมบีทบาทต่อการดาํเนิน

ธุรกจิของกิจการดงักล่าว 

“กองทุน property” กองทรพัยสิ์นที,เกี,ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซึ์,งอยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี#  
1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์,อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่

ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื,อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยที์,จดัตั#งขึ# นตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื,อ

ธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื,อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเสี,ยง” การลดความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ# นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives ที,มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี#  

1. ไม่มวีตัถุประสงคเ์พื,อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาํไร (speculate) 

2. มีผลใหค้วามเสี,ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสี,ยงทั ,วไปและความเสี,ยงเฉพาะของทรพัยสิ์นที,ตอ้งการลดความ

เสี,ยง 

4. สามารถลดความเสี,ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงนิฝากหรือ 
ตราสารเทียบเท่า 
เงนิฝาก” 

ทรพัยสิ์นดงันี#  
1. เงนิฝาก เงนิฝากอิสลามหรือตราสารอื,นที,มลีกัษณะทาํนองเดียวกบัเงนิฝาก  

2. สลากออมทรพัยที์,ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื,อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที,ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสิน  
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คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

“เงนิฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงที,เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที,เทียบเคยีงไดก้บัเงนิฝาก โดย
คู่สญัญาที,เทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคืนเงนิตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายที,เทียบเคียงไดก้บั
ผูร้บัฝากไดเ้ต็มจาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภณัฑ”์ 

ดชันีที,มอีงคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดัชนีเงนิเฟ้อ” ดชันีที,จดัทาํขึ# นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื,อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึ,งหนี# กึ,งทุน” ตราสารทางการเงินที,มเีงื,อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงันี#  
1. ตั xวเงนิคลงั   

2. พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.   

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้กู ้ที,กระทรวงการคลงัหรือกองทุนฟื# นฟเูป็นผูม้ี

ภาระผกูพนั 

“ตราสารภาครฐั 
ต่างประเทศ” 

ตราสารที,มรีปูแบบทาํนองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยที,รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั 
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อก
หรือผูค้ํ#าประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารที,ออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ,นของประเทศนั#น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื,อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ 
ที,มกีารอา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนัการเงนิของ Basel Committee on 
Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื# อขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที,จดัใหม้ขีึ# นเพื,อการซื# อขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมี
ลกัษณะครบถว้นดงันี#  

1. มีการรวบรวมคาํเสนอซื# อเสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซื# อหลายรายและผูเ้สนอ

ขายหลายราย 

2. มีการกาํหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหม้รีะบบ ซึ,งกาํหนดเกี,ยวกบัวิธีการในการซื# อขาย

หลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการจดัการซื# อขายเป็น

ประการอื,น และผูเ้สนอซื# อเสนอขายยนิยอมที,จะผูกพนัตามหลกัเกณฑห์รือระบบนั#น 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงนิทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ที,ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการ
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จดัการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษทัจดทะเบียน” บริษัทที,มีหลกัทรพัยที์,ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนุญาตใหท้าํการซื# อขายไดใ้น SET 

“บริษทัยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเกี,ยวกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบ
การเงนิรวมที,มีการจดัทาํและเปิดเผยล่าสุด  ทั#งนี#  หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพิ้จารณาตาม
สดัส่วนการถือหุน้ที,ปรากฏในบญัชีรายชื,อผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“บริษทัใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกี,ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบ
การเงนิรวมที,มีการจดัทาํและเปิดเผยล่าสุด  ทั#งนี#  หากไม่มงีบการเงนิรวมใหพิ้จารณาตาม
สดัส่วนการถือหุน้ที,ปรากฏในบญัชีรายชื,อผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิ 
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที,เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงซึ,งกาํหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์าม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดประเภท
หลกัทรพัยเ์พิ,มเติม (ฉบบัที, /) 

“ผูม้ภีาระผกูพนั” ผูที้,มีภาระผกูพนัในการชาํระหนี# ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั ,งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั
อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ํ#าประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศูนยซื์# อขาย 
derivatives” 

ศนูยซื์# อขายดงันี#  
1. ศนูยซื์# อขาย derivatives ที,ไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซื# อขาย

ล่วงหน้า 

2. ศนูยซื์# อขาย derivatives ซึ,งจดัตั#งขึ# นและใหบ้ริการไดต้ามกฎหมายต่างประเทศและ

ไดร้บัการยอมรบัจากสาํนักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี#   
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที,อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื,อผูล้งทุนทั ,วไป กองทุนรวมเพื,อผูล้งทุนที,มิใช่ราย

ยอ่ย กองทุนรวมเพื,อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยสิ์นที,เกี,ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื# นฐานซึ,งอยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี#  
1. กองทุนโครงสรา้งพื# นฐานที,จดัตั#งขึ# นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื,อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพื# นฐานต่างประเทศที,จดัตั#งขึ# นตามกฎหมายต่างประเทศซึ,งมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนโครงสรา้งพื# นฐานตาม 1. 

ทั#งนี#  ไมว่า่จะจดัตั#งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื,นใด 

“หน่วย private equity” หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตราสารหรือหลกัฐาน
แสดงสิทธิในทรพัยสิ์นของกิจการเงนิร่วมลงทุนอยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี#   ทั#งนี#  ไมว่า่กิจการ
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ดงักล่าวจะจดัตั#งขึ# นในรปูของบริษัท ทรสัต ์หรือรปูแบบอื,นใด 

1. กิจการเงนิร่วมลงทุนที,กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดการจดัการเงนิทุนของกิจการเงนิร่วมลงทุนที,ไม่ถือเป็นการ

ประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

2. กิจการเงนิร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที,มีลกัษณะครบถว้นดงันี#  

(ก)  มีวตัถุประสงคเ์พื,อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั#งแต่ 2 รายขึ# นไป  ทั#งนี#  

ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื,อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือ

กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข)  มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ,งบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนและทรพัยสิ์นที,

เกิดจากเงินทุน 

(ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื,นผ่านการเขา้ทาํสญัญาการลงทุนในหุน้

หรือการสนับสนุนทางการเงนิที,ก่อใหเ้กดิสิทธิในการไดม้าซึ,งหุน้ของกิจการนั#นใน

ภายหลงั โดยมส่ีวนในการกาํกบัดแูลแผนธุรกจิ การดาํเนินงานหรือการปรบัปรุงการ

ดาํเนินงาน หรือการดาํเนินการอื,นใดในลกัษณะที,สะทอ้นถึงการมบีทบาทต่อการดาํเนิน

ธุรกจิของกิจการดงักล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยสิ์นที,เกี,ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซึ์,งอยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอย่างหนึ,งดงันี#  
1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์,อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื,อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยที์,จดัตั#งขึ# นตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื,อ

ธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสั#น” หุน้กูที้,มีกาํหนดเวลาชาํระหนี# ไมเ่กิน 270 วนันับแต่วนัที,ออกหุน้กู ้

“B/E” ตั xวแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัชี# วดัของกองทุน ซึ,งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีที,มีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั#น 

“CIS operator” บุคคลดงันี#  
1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 

2. ผูท้าํหนา้ที,บริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทุนที,คาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกจิการที,ลงทุน 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทุนที,คูส่ญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื,อถือ (Credit Rating Agency) ที,ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน 
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เวน้แต่ที,กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก . ส่วนที, . 

“credit derivatives” derivatives ที,มลีกัษณะเป็นการเคลื,อนยา้ยความเสี,ยงดา้นเครดิตของทรพัยส์นิที,ไดร้บัการ
ประกนัความเสี,ยงจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ,งไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ,งตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สญัญาฝ่ายหนึ,งซึ,งมีภาระผกูพนัที,จะตอ้งชาํระเงนิใหแ้กคู่่สญัญาอีกฝ่ายหนึ,งเมื,อเกิดเหตุการณท์ี,
มีผลต่อการชาํระหนี#  (credit event) ของทรพัยสิ์นที,ไดร้บัการประกนัความเสี,ยง จะไดร้บั
ผลตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการมีภาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณที์,เกี,ยวขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหนี# ตามที,ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรือ
สญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเชื,อถือที,จดัทาํโดย CRA ซึ,งเป็นการประเมนิความสามารถในการชาํระหนี# ตาม
ตราสารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเสี,ยงดา้น FX 

“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปลี,ยนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของตรา
สารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซื# อขายล่วงหนา้ 

“derivatives on  
  organized exchange” 

derivatives ที,ซื# อขายในศนูยซื์# อขาย derivatives 

“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารที,มีการลงทุนที,จะใชใ้นการคาํนวณมลูคา่ของ
หลกัทรพัยห์รือตราสารนั#น 

“DW” ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหาริมทรพัยที์,จดัตั#งขึ# นตามกฎหมายต่างประเทศซึ,งมวีตัถุประสงคห์ลัก
ในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการที,ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ทั#งนี#  
ไม่วา่กองทรสัตห์รือกองดงักล่าวจะจดัตั#งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื,นใด 

“FX” อตัราแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภมูิภาคลุ่มแม่นํ#าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ,งไดแ้ก ่ราชอาณาจกัร
กมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมาร ์
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนที,คาํนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอตัราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที,
อยูใ่นกลุ่มกิจการมาคาํนวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื,อถือของผูม้ีภาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ํ#า
ประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัที,ใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 
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คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

“investment grade” credit rating ในระดบัที,สามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั ,วไปในครั#งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเชื,อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเชื,อถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัที,ใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่วา่เป็นการลงทุนโดยตรงหรอืโดยออ้มผ่านการลงทุนใน
ตราสารหรือสญัญาที,ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บัทรพัยสิ์น ซึ,งเป็นผลใหก้องทุนมคีวาม
เสี,ยงในทรพัยสิ์นนั#น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที,มผีูถื้อหน่วยลงทุนทั#งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึ,งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื,อผูล้งทุน
ทั ,วไป กองทุนรวมเพื,อผูล้งทุนที,มใิช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื,อ 
ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มลูค่าตามหนา้สญัญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรพัยสิ์นที,ขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งอิงถึง (obligation 
category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาที,มลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซื# อขายล่วงหนา้” ในมาตรา - แหง่
พระราชบญัญติัสญัญาซื# อขายล่วงหน้า พ.ศ. �.�/ 

“OTC derivatives” derivatives ซึ,งซื# อขายนอกศนูยซื์# อขาย derivatives  

“P/N” ตั xวสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี,ยของทรพัยสิ์นที,ลงทุน ซึ,งไดจ้ากการคาํนวณ 
ค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราส่วนการลงทุนที,คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น 

“PVD” กองทุนสาํรองเลี# ยงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศนูยก์ลางที,จดัช่องทางการสื,อสารระหวา่งผูค้า้เพื,อใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซื# อขายตราสาร
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คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์
ระหวา่งกนัได ้รวมทั#งใหข้อ้มลูต่าง ๆ ที,เกี,ยวกบัตราสารนั#น โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใต้
การกาํกบัดแูลของทางการหรือหน่วยงานที,ทาํหนา้ที,กาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รือตราสารที,มี
ลกัษณะทาํนองเดียวกบัหลกัทรัพย ์

“repo” 

 

ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื# อคืน (repurchase agreement)ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื# อ
คืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื,อผูล้งทุนทั ,วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื# อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities Borrowing and 
Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื# อหุน้ 

“single entity limit” อตัราส่วนการลงทุนที,คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที,มสีญัญาซื# อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเชื,อถือระดบัประเทศของประเทศที,ผูอ้อกตราสารมีถิ,นที,อยู ่ซึ,งเป็นการประเมนิ
ความเสี,ยงในการผิดนัดชาํระหนี# ของรฐับาลของประเทศนั#น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี# ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที,ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหสิ้นเชื,อเพื,อธุรกจิหลกัทรพัย ์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื# อหุน้เพิ,มทุนที,โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 
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1. ชื'อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื,อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชยีน บอนด ์����A 
 
1.2. ชื,อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  K Fixed-Dated Asian Bond 2022A Fund 
 
1.3. ชื,อยอ่ :  KAB22A 
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั#งเดียว  
 
1.6. การกาํหนดอายโุครงการ :  กาํหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : 2 ปี 6 เดือน - วนั  
 
1.8. อายโุครงการถึงวนัที, (กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 
 
1.9. เงื,อนไข (อายโุครงการ) :  

ประมาณ 2 ปี / เดือน โดยไม่ตํ ,ากว่า � ปี 5 เดือน และไม่เกิน 2 ปี 7 เดือน นับจากวนัที,สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

เงื,อนไขอื,น ๆ : บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครั#งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลงั
สิ# นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั#งแรกหรือเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการ ในกรณีที,เกิดเหตุการณ์อยา่งหนึ,งอยา่งใดหรือ
หลายอยา่งดงัต่อไปนี#   
1) บริษทัจดัการพจิารณาเห็นวา่ไม่สามารถลงทุนเพื,อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที,เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี,ยนแปลง 
หรือไม่สามารถหาตราสารที,จะลงทุนตามที,แจง้ไวไ้ด ้หรือสถานการณก์ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ
ตลาดและเศรษฐกจิมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที,
ประมาณการไว ้ 
2) กองทุนหลกัเลิกกองทุนก่อนครบกาํหนดอายุโครงการ 
-) มกีารขายคนืกองทนุหลกัเป็นจาํนวนมากอย่างมนียัสาํคญั จนอาจสง่ผลกระทบต่อการลงทนุหรอืผลการดาํเนินงานของ
กองทนุหลกั และบรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่า การลงทนุในกองทนุหลกัไมเ่หมาะสมอกีต่อไปหรอืคาดการณ์ว่าหากยงั
ลงทนุในกองทนุหลกั อาจจะสง่ผลกระทบต่อกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
4) จาํหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั#งแรกไดต้ํ ,ากวา่ 300 ลา้นบาท 
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1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื,อผูล้งทุนทั ,วไป  
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที'ตราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที'เสนอขาย:  
 
2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงื,อนไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) : หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั#งแรกมีการจองซื# อหน่วยลงทุนเป็น
มลูค่าเกินกวา่จาํนวนเงนิทุนของโครงการ บริษัทจดัการอาจเพิ,มจาํนวนเงนิของโครงการไดอี้กไม่เกิน 450 ลา้นบาทหรือ
คิดเป็นจาํนวนหน่วยลงทุนที,เพิ,มขึ# นไดไ้มเ่กนิ 45 ลา้นหน่วย 

2.3. มลูค่าที,ตราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 300,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที,เสนอขายครั#งแรก : 10.00 บาท 
 
2.6. มลูค่าขั#นตํ ,าของการสั ,งซื# อครั#งแรก : 500.00 บาท  
 
2.7. มลูค่าขั#นตํ ,าของการสั ,งซื# อครั#งถดัไป : ไม่กาํหนด  
รายละเอยีดเพิ,มเติม : บริษัทจดัการมไิดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั#งแรก  
 
2.8. มลูค่าขั#นตํ ,าของการสั ,งขายคืน :  
 
2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขั#นต่าของการสั ,งขายคืน :  
  
2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั#นตํ ,า :  
 
2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั#นตํ ,า :  
 
2.12. รายละเอยีดเพิ,มเติม :  
 
3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซื> อขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยส์ินอื'น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื'นที'จะลงทุน :  
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3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมวีตัถุประสงคที์,จะมุ่งแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี# ต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้ลงทุนในหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศ คือ กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1 ซึ,งมี
นโยบายการลงทุนที,เหมาะสมกบัผูล้งทุนที,ตอ้งการผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี# ในตลาดเอเชียเป็นส่วนใหญ่ 
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารหนี#  
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ :  
กองทุนรวมฟีดเดอร ์(Feeder Fund) 
ชื,อกองทุนหลกั (กรณี Feeder Fund) : กองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1 
กองทุนหลกัจดทะเบียนซื# อขายในประเทศ : ฮ่องกง (Hong Kong) 
เป็นกองทุน Non-UCITS 
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมที,เน้นลงทุนแบบมีความเสี,ยงต่างประเทศ  
 
3.5. นโยบายการกูยื้ม (ถา้มี) :   

ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงนิหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื# อคืนในนามกองทุนรวมไดต้าม
หลกัเกณฑ ์เงื,อนไข และวธีิการที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 
3.6. การลงทุนในสญัญาซื# อขายล่วงหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
 
3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื# อขายล่วงหนา้ : ที,มไิดม้ีวตัถุประสงคเ์พื,อลดความเสี,ยง (Non-Hedging)  
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.6.2 วธีิการในการคาํนวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สงูสุด (Maximum Global Exposure) : ไมเ่กิน 100.00  
 
3.7. การลงทุนในตราสารที,มสีญัญาซื# อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อื,นๆ 
- เนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพยีงกองทุนเดียว โดยมุ่งหวงัใหผ้ลประกอบการเคลื,อนไหวตาม
กองทุนหลกั ทั#งนี#  กองทุนหลกัใชก้ลยุทธก์ารบริหารแบบ Buy-and-hold  
 
3.9. ดชันีชี# วดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

ไม่ม ีเนื,องจากกองทุนลงทุนในกองทุนหลกัซึ,งไมม่ีตัวชี# วดัและเป็นกองทุนที,มีอายุโครงการ โดยมกีารบริหารแบบ buy-and-
hold เพื,อใหไ้ดผ้ลตอบแทนในอตัราที,เหมาะสม 
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บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที,จะเปลี,ยนแปลงดชันีชี# วดัในการเปรียบเทียบตามที,บริษัทจดัการเห็นควรและเหมาะสม ซึ,งอยู่
ภายใตก้รอบนโยบายการลงทุนที,กาํหนด โดยบริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูและแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งชดัเจน
ถึงวนัที,มีการเปลี,ยนดชันีชี# วดั คาํอธิบายเกี,ยวกบัดชันีชี# วดั และเหตุผลในการเปลี,ยนดชันีชี# วดัดงักล่าวตามวธีิการที,
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ภายในเวลาที,ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์
จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที,มกีารเปลี,ยนแปลงดชันีชี# วดัเพื,อใหเ้ป็นไปตามประกาศ เงื,อนไขและขอ้กาํหนดของสมาคมบริษัท
จดัการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ขอ้กาํหนดของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี,ยวกบัมาตรฐานการวดัผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี,ยนแปลงดชันีชี# วดัในการใชเ้ปรียบเทียบในกรณีที,ผูอ้อกตวัดชันีของดชันีชี# วดั
ไม่ไดจ้ดัทาํหรือเปิดเผยขอ้มลู/อตัราดงักล่าวอีกต่อไป และ/หรือกรณีที,กองทุนหลกัเปลี,ยนแปลงดชันีชี# วดั บริษัทจดัการ
จะแจง้การเปลี,ยนแปลงดงักล่าวใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าตามวธีิการที,คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ภายในเวลาที,ผูล้งทุนสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูในการตดัสินใจลงทุนได ้
 
3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 
 
3.11. รายละเอยีดเกี,ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

รายละเอยีดเพิ,มเติม : 

- กองทุนรวม Buy-and-hold 

กองทุนมนีโยบายที,จะนําเงนิไปลงทุนในต่างประเทศ โดยจะเนน้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Asian Bond 
Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1 (กองทุนหลกั) ในอตัราส่วนโดยเฉลี,ยในรอบปีบญัชีไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 
80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน โดยกองทุนหลกัมนีโยบายลงทุนในตราสารหนี# ในภมิูภาคเอเชียที,อยูใ่นสกุลเงนิ
ดอลลารส์หรฐั (USD) และลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี# ที,มีอนัดบัความน่าเชื,อถืออยูใ่นอนัดบัที,สามารถลงทุนได ้
(Investment Grade) กองทุนหลกัจดัตั#งและจดัการโดย Invesco Hong Kong Limited ซึ,งอยูภ่ายใตก้ฎหมายที,เกี,ยวขอ้งของ
ฮ่องกง โดยไดร้บัการกาํกบัดแูลและอนุญาตจาก Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) ซึ,งเป็น
สมาชิกสามญัของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยมไิดเ้ป็นกองทุนรวมประเภท
เฮ็ดจฟั์นด ์(Hedge fund) 
 
สาํหรบัการลงทนุที,เหลอื กองทุนอาจลงทนุในตราสารแห่งหนี- ตราสารกึ,งหนี-กึ,งทุน เงนิฝาก หรอืตราสารเทยีบเทา่เงนิฝาก 
หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิอื,นทั -งในและต่างประเทศ หรอืหาดอกผลโดยวธิอีย่างใดอยา่งหนึ,งหรอืหลายอยา่งตามที,กฎหมาย 
ก.ล.ต. กาํหนด 
 
ทั -งนี- กองทุนอาจลงทนุในสญัญาซื-อขายลว่งหน้า (Derivatives) เพื,อการเพิ,มประสทิธภิาพการบรหิารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื,อเป็นการสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนใหส้งูขึ-นหรอืเพื,อลดคา่ใชจ้า่ยของ
กองทนุ รวมถงึกองทนุอาจลงทุนในสญัญาซื-อขายล่วงหน้าเพื,อป้องกนัความเสี,ยงดา้นอตัราแลกเปลี,ยนตามดุลยพนิิจของ
ผูจ้ดัการกองทนุ อยา่งไรกต็าม กองทนุจะไมล่งทนุในตราสารที,มสีญัญาซื-อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 
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นอกจากนี- กองทนุอาจลงทนุในตราสารหนี-ที,มอีนัดบัความน่าเชื,อถอืตํ,ากว่าที,สามารถลงทนุได ้(Non – Investment Grade) 
เฉพาะกรณีที,ตราสารหนี-นั -นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื,อถอืที,สามารถลงทนุได ้(Investment Grade) ขณะที,กองทุน
ลงทนุเทา่นั -น  
 
ทั -งนี- การดาํรงอตัราสว่นการลงทนุในกองทนุหลกั หรอือตัราสว่นการลงทุนในต่างประเทศตามที,ระบุไวข้า้งตน้จะไมนํ่ามา
บงัคบัใชใ้นชว่งเวลาดงัต่อไปนี- 

(ก) ชว่งระหว่างรอการลงทนุ ซึ,งมรีะยะเวลาประมาณ TU วนั นับแต่วนัที,จดทะเบยีนกองทรพัยส์นิเป็นกองทนุรวม 
(ข) ชว่งกอ่นครบอายกุองทนุ ซึ,งมรีะยะเวลาประมาณ TU วนั 

 
บรษิทัจดัการจะสง่คาํสั ,งซื-อขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัไปที,ฮ่องกง โดยใชส้กลุเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) เป็นสกุลเงนิ
หลกั ทั -งนี- บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี,จะสง่คาํสั ,งซื-อขายหน่วยลงทนุของกองทนุหลกัในประเทศอื,นๆ นอกเหนือจากฮอ่งกง 
และ/หรอืเปลี,ยนแปลงสกุลเงนิในภายหลงั โดยถอืว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ ซึ,งบรษิทัจดัการจะ
คาํนงึถงึประโยชน์ของกองทนุเป็นสาํคญั โดยบรษิทัจดัการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึการเปลี,ยนแปลงล่วงหน้า
อย่างน้อย [ วนั โดยจะตดิประกาศที,สาํนกังานของบรษิทัจดัการและผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซื-อคนืหน่วยลงทนุและที,
เวบ็ไซตข์องบรษิทัจดัการ 
 
ในกรณีที,บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็ว่าการลงทนุในกองทนุ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class 
A(USD)-MD1 (กองทุนหลกั) ไม่เหมาะสมอกีต่อไป อาท ิ 
\) กรณีที,ผลตอบแทนของกองทุนหลกัตํ,ากว่าผลตอบแทนของกองทุนอื,นๆ ที,มนีโยบายการลงทุนใกลเ้คยีงกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัหรอืตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานาน หรอื  
]) ขนาดของกองทนุหลกัลดตํ,าลงมากอย่างมนียัสาํคญั จนอาจมผีลกระทบต่อการลงทนุหรอืต่อค่าใชจ่้าย หรอื  
T) การลงทนุของกองทนุหลกัไม่เป็นไปตามหนงัสอืชี-ชวนหรอืโครงการ หรอื  
^) เมื,อกองทนุหลกักระทาํความผดิรา้ยแรงตามความเหน็ของหน่วยงานที,กาํกบัดแูลกองทนุหลกั หรอื  
_) เมื,อมกีารเปลี,ยนแปลงกฎระเบยีบที,อาจสง่ผลต่อการดาํเนนิงานของกองทนุในฐานะผูล้งทนุ หรอื  
`) กองทุนหลกัเลกิกองทนุ ก่อนครบกาํหนดอายโุครงการ หรอื  
[) กรณีที,บรษิทัจดัการพจิารณาเหน็วา่กลยุทธก์ารลงทนุของกองทนุหลกัไม่เหมาะสมกบัสภาวะตลาด หรอืการยา้ยไปลงทนุ
ในกองทนุอื,นที,มนีโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกนัและตอบสนองนโยบายการลงทนุของกองทนุ เป็นผลดต่ีอผลการดาํเนนิงาน
โดยรวมของกองทนุ รวมถงึเป็นผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุ 
a) มกีารขายคนืกองทุนหลกัเป็นจาํนวนมากอยา่งมนียัสาํคญั จนอาจสง่ผลกระทบต่อการลงทุนหรอืผลการดาํเนินงานของ
กองทนุหลกั และบรษิทัจดัการพจิารณาแลว้เหน็ว่า การลงทนุในกองทนุหลกัไมเ่หมาะสมอกีต่อไปหรอืคาดการณ์ว่าหากยงั
ลงทนุในกองทนุหลกั อาจจะสง่ผลกระทบต่อกองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ  
 
เมื,อเกดิเหตุการณ์ดงักล่าวขา้งตน้ บรษิทัจดัการจะดาํเนนิการพจิารณาลงทนุในกองทนุรวมต่างประเทศอื,นใดที,มลีกัษณะ
หรอืนโยบายการลงทนุใกลเ้คยีงกนั อย่างไรกต็าม หากเกดิกรณใีด ๆ ที,ทาํใหบ้รษิทัจดัการไมส่ามารถดาํเนนิการคดัเลอืก
กองทนุหลกักองทนุใหม่แทนกองทนุเดมิได ้บรษิทัจดัการขอสงวนสทิธทิี,จะดาํเนินการเลกิโครงการจดัการกองทุนรวม ซึ,ง
จะตอ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทนุโดยรวมเป็นสาํคญั โดยจะดาํเนนิการจาํหน่ายหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิที,
เหลอือยู่ของกองทนุ เพื,อคนืเงนิตามจาํนวนที,รวบรวมไดห้ลงั หกัคา่ใชจ้า่ยและสาํรองคา่ใชจ้า่ยที,เกี,ยวขอ้งของกองทนุ (ถา้
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ม)ี ใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทนุ ตามสดัสว่นจาํนวนหน่วยลงทนุที,ถอืครองต่อจาํนวนหน่วยลงทนุที,จาํหน่ายแลว้ทั -งหมดของ
กองทนุ โดยการเปลี,ยนกองทนุหลกัหรอืเลกิกองทนุดงักล่าวถอืว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้  
 
ในกรณีที,กองทนุเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชยีน บอนด ์]U]]A มกีารลงทุนในกองทนุหลกัไมน่้อยกวา่รอ้ยละ _ ของมลูค่า
ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุหลกั และกองทุนหลกัมมีลูค่าทรพัย์สนิสทุธลิดลงในลกัษณะใดลกัษณะหนึ,งดงัต่อไปนี- บรษิทั
จดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ ์และวธิกีารที,สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
(\) มลูค่าทรพัยส์นิสทุธ ิณ วนัใดวนัหนึ,งลดลงเกนิกวา่สองในสามของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุนหลกั  
(]) ยอดรวมของมลูค่าทรพัยส์นิสทุธขิองกองทนุหลกัลดลงในชว่งระยะเวลา _ วนัทาํการใดตดิต่อกนั คดิเป็นจาํนวนเกนิกว่า
สองในสามของมลูคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทนุหลกั  
กองทนุหลกัดงักล่าวใหห้มายถงึเฉพาะกองทนุหลกัที,เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี,สาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด  
เงื,อนไข ในกรณีที,กองทนุหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิสทุธลิดลงในลกัษณะดงักล่าวบรษิทัจดัการจะดาํเนนิการดงัต่อไปนี-  
(\) แจง้เหตุที,กองทนุหลกัมมีลูค่าทรพัยส์นิลดลง พรอ้มแนวทางการดาํเนินการโดยคาํนึงถงึประโยชน์ที,ดทีี,สดุของผูถ้อื
หน่วยลงทนุโดยรวม ใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูถ้อืหน่วยลงทนุทราบภายใน T วนัทาํการนบัแต่วนัที,ปรากฏ
เหตุ  
(]) ดาํเนนิการตามแนวทางการดาํเนินการตาม (\) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน `U วนันบัแต่วนัที,ปรากฏเหตุ  
(T) รายงานผลการดาํเนินการใหส้าํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน T วนัทาํการนบัแต่วนัที,ดาํเนินการแลว้เสรจ็  
(^) เปิดเผยขอ้มลูเกี,ยวกบัการดาํเนินการของกองทนุรวมตาม (\) ต่อผูท้ี,สนใจจะลงทนุเพื,อใหผู้ท้ ี,สนใจจะลงทนุรบัรูแ้ละ
เขา้ใจเกี,ยวกบัสถานะของกองทนุรวม  
ทั -งนี- บรษิทัจดัการกองทนุรวมจะดาํเนินการใหบ้คุลากรที,เกี,ยวขอ้งเปิดเผยขอ้มลูเกี,ยวกบัการดาํเนนิการดงักล่าวดว้ย  
อย่างไรกต็าม ระยะเวลาในการดาํเนนิการตามขอ้ (]) บรษิทัจดัการสามารถขอผ่อนผนัต่อสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
ในกรณีที,คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรอืสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรอืมปีระกาศแกไ้ขหรอืเพิ,มเตมิ
ประเภทหรอืลกัษณะหรอือตัราส่วนการลงทนุของหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิหรอืการหาดอกผลโดยวธิอีื,น บรษิทัจดัการขอ
สงวนสทิธทิี,จะพจิารณาเปลี,ยนแปลงประเภทหรอืลกัษณะหรอือตัราสว่นการลงทนุใหเ้ป็นไปตามประกาศฯ ฉบบัใหม ่โดยถอื
ว่าไดร้บัมตจิากผูถ้อืหน่วยลงทนุแลว้ 
 
 
  



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์����A                                                     19 

ลกัษณะสาํคญัของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1 :  

ชื'อกองทุนหลกั Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 
Share Class Class A(USD)-MD1 

อายโุครงการ 
ประมาณ � ปี / เดือน และจะเลิกกองทุนโดยอตัโนมติัเมื,อครบกาํหนดอายุ
โครงการ 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารหนี#  
สกลุเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 
นโยบายจา่ยปันผล ทุกเดือน (ยกเวน้เดือนแรกภายหลงัวนัจดทะเบียนกองทุน) 
บริษทัจดัการ Invesco Hong Kong Limited 
ตวัชี> วดั ไม่ม ี
Website https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK 

 

วตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัมุง่เนน้สรา้งกระแสรายไดต้ลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคนืเงนิตน้เมื,อครบกาํหนดอายุ
กองทุน (กองทุนไมไ่ดร้บัประกนัหรือคุม้ครองเงนิตน้) กองทุนหลกัมุ่งหวงัที,จะบรรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุนโดยใชก้ลยุทธ ์
Buy-and-hold ผ่านการลงทุนในตราสารหนี# ที,อยูใ่นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) และมีการติดตามความเสี,ยงในเชิงรุก 
โดยจะเนน้ลงทุนในตราสารหนี# ที,มีอนัดบัความน่าเชื,อถืออยูใ่นอนัดบัที,สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) มีระยะเวลา
ลงทุนประมาณ � ปี / เดือน นับจากวนัสิ# นสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวนัครบอายกุองทุน 

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลกั 

กองทุนหลกัจะลงทุนไมน่้อยกวา่รอ้ยละ �� ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนในตราสารหนี# ในภมูิภาคเอเชียที,อยูใ่นสกุล
เงนิดอลลารส์หรฐั (USD) ซึ,งออกโดยผูอ้อกตราสารที,ไดร้บัการคดัเลือกตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน (เช่น รฐับาล 
หน่วยงานของรฐั องคก์ารระหวา่งประเทศเหนือรัฐ (supranational entities) บริษัทเอกชน สถาบนัการเงนิ และธนาคาร) 
ซึ,งผูอ้อกตราสารอาจอยูใ่นประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศที,พฒันาแลว้ โดยภมูิภาคเอเชียในที,นี# หมายถึงทุกประเทศใน
ทวีปเอเชีย ยกเวน้ประเทศญี,ปุ่น แต่รวมถึงประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  

� กองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารหนี# ที,มีอนัดบัความน่าเชื,อถอือยู่ในอนัดบัที,สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 
มากกวา่รอ้ยละ �� ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนี# ที,มีอนัดบัความน่าเชื,อถือตํ ,ากวา่
ที,สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหนี# ที,ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื,อถือ (Unrated) 
น้อยกวา่รอ้ยละ -� ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

� กองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารหนี# ที,อยูใ่นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) และอาจลงทุนในสญัญาซื# อขาย
ล่วงหน้า (Derivatives) เพื,อการป้องกนัความเสี,ยงเท่านั#น 

� กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหนี# ที,อยูใ่นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) ที,ออกหรือรบัประกนัโดยประเทศใด
ประเทศหนึ,ง (ยกเวน้ประเทศจีน) ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ �� ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และอาจลงทุนในตรา
สารหนี# ภาครฐัที,ออกหรือรบัประกนัโดยประเทศใดประเทศหนึ,ง (รวมถึงรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐัหรือ
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หน่วยงานทอ้งถิ,นของประเทศนั#น) ที,มอีนัดบัความน่าเชื,อถือตํ ,ากวา่ที,สามารถลงทุนได ้(Non-investment 
Grade) หรือไมไ่ดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื,อถือ (Unrated) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ q� ของมลูค่าทรพัยส์ินสุทธิของ
กองทุน 

� กองทุนหลกัอาจลงทุนในตราสารหนี# ที,เสนอขายนอกประเทศจีนและอยูใ่นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) ที,ออก
หรือรบัประกนัโดยหน่วยงานในประเทศจีนไดไ้มเ่กินรอ้ยละ /� ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

� กองทุนหลกัอาจลงทุนในหุน้กูไ้มม่ีอายุ (Perpetual bonds) และหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible bonds) ซึ,งรวมถึง
หุน้กูแ้ปลงสภาพที,มีเงื,อนไข (Contingent Convertible Securities) ไดไ้มเ่กินรอ้ยละ q. ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ
ของกองทุน 

� กองทุนหลกัจะไมล่งทุนในตราสารทุน หน่วย CIS (Collective Investment Schemes) ตราสารหนี# ที,มสิีนทรพัย์
อื,นเป็นหลกัประกนั (Asset-backed Securities) รวมถึงตราสารหนี# ที,มีสินเชื,อที,อยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนั 
(Mortgage-backed Securities) หรือตราสารพาณิชยที์,มีสินทรพัยค์ํ#าประกนั (Asset-back Commercial Paper) 

� กองทุนหลกัจะใชก้ลยุทธ ์Buy-and-hold และมีการติดตามความเสี,ยงในเชิงรุก ผูจ้ดัการกองทุนจะติดตามและ
บริหารระดบัความเสี,ยงของพอรต์การลงทุนในช่วงระยะเวลาการลงทุนอยา่งต่อเนื,อง ในกรณีที,หลกัทรพัยห์รือผู้
ออกหลกัทรพัยถ์กูปรบัลดอนัดบัความน่าเชื,อถือลงจนตํ ,ากวา่อนัดบัที,สามารถลงทุนได ้หรือความน่าเชื,อถือของผู้
ออกตราสารลดตํ ,าลงภายหลังจากการเขา้ลงทุนครั#งแรก ผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณาหลายปัจจยัร่วมกนัเพื,อ
ตดัสินใจวา่จะถือครองหลกัทรพัยนั์#นต่อไปหรือขายหลกัทรพัยนั์#นแลว้นําเงนิไปลงทุนใหมต้ามดุลยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน ภายใตข้อ้จาํกดัการลงทุนขา้งตน้ 

� กองทุนหลกัมกีารกระจายการลงทุนในตราสารหนี# โดยจะลงทุนในตราสารหนี# แต่ละตวัไม่เกินรอ้ยละ . ของมลูค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน เพื,อบริหารสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนจะเลือกลงทุนในตราสารหนี# ที,มมีลูคา่
การออกตราสารอยา่งน้อย ��� ลา้นดอลลารส์หรฐั ในขณะที,กองทุนเขา้ลงทุน และจะไมล่งทุนในตราสารหนี# ที,มี
การขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Bonds) 

� กองทุนหลกัจะลงทุนในตราสารที,มอีายุหรือมีอายุคงเหลือสั#นกวา่อายุกองทุนประมาณรอ้ยละ �� ของมลูค่าการ
ลงทุนของกองทุนหลกั ผลตอบแทนที,ไดร้บัจากตราสารที,ครบกาํหนดอายุก่อนวนัครบกาํหนดอายุของกองทุนจะ
ถกูนําไปลงทุนใหม่หรือถือครองเป็นเงนิสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดไดต้ามดุลยพนิิจของกองทุน 

� ผูจ้ดัการกองทุนมุ่งลงทุนเต็มอตัรา แต่กองทุนหลักอาจถือครองเงนิสดหรือรายการเทียบเท่าเงนิสดไดถึ้งรอ้ยละ 
�� ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน เป็นการชั ,วคราวในบางสถานการณ ์ยกตวัอยา่งเช่น เมื,อตราสารหนี# ครบ
กาํหนดก่อนวนัครบกาํหนดอายุกองทุนหลกัหรืออาจถกูเรียกคนืก่อนที,ตราสารหนี# นั#นจะครบกาํหนดอายุตราสาร 
หรือในกรณีที,ผูจ้ดัการกองทุนขายตราสารหนี# กอ่นครบกาํหนดเนื,องจากคาดการณว์า่ตราสารจะถกูปรับลดอนัดบั
ความน่าเชื,อถือ นอกจากนี#  ผูจ้ดัการกองทุนสามารถถือครองเงนิสดหรือรายการเทียบเท่าเงนิสดไดถึ้งรอ้ยละ 
q�� ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหลักในช่วงระยะเวลา � เดือนก่อนวนัครบกาํหนดอายุของกองทุนหลกั 

� กองทุนหลกัมอีายุโครงการประมาณ � ปี / เดือน และกองทุนจะสิ# นสุดโดยอตัโนมติัเมื,อครบอายุกองทุนซึ,งคาด
วา่จะใกลเ้คยีงกบัวนัครบกาํหนดอายุกองทุนที,ประมาณการไว ้โดยจะมกีารแจง้วนัครบกาํหนดอายุกองทุนใหผู้ถื้อ
หน่วยทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย q เดือนกอ่นวนัครบกาํหนดอายขุองกองทุนหลกัเพื,อยนืยนัการเลิกกองทุน 
ค่าใชจ้า่ยที,เกิดจากการเลิกกองทุนจะเรียกเก็บจากกองทุนหลกั ในวนัครบกาํหนดอายุของกองทุนหลกั หน่วย
ลงทุนทั#งหมดจะถกูไถ่ถอนและผูถื้อหน่วยที,ถือหน่วยลงทุนจนถึงวนัครบกาํหนดอายุกองทุนจะไดร้บัผลตอบแทน
ตามมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ณ วนัดงักล่าว ค่าใชจ้่ายที,เกิดจากการเลิกกองทุนคาดวา่อยูที่,ประมาณ 
18,��� ดอลลารส์หรฐั และทยอยตดัจ่ายตลอดระยะเวลาตั#งแต่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั#งแรกจนถึงวนั
ครบกาํหนดอายุของกองทุนหลกั 
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คา่ธรรมเนียมของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022, Class A(USD)-MD1 :  

• ค่าธรรมเนียมการขาย (Subscription Fee) : สงูสุดไม่เกินรอ้ยละ -.�� ของมลูค่าเงนิลงทุน 

• ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Fee) : ไม่เรียกเก็บ 

• ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) : สงูสุดไม่เกินรอ้ยละ �..� ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ
กองทุน ปัจจุบนัเรียกเก็บรอ้ยละ �./� ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน 

• ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) : สงูสุดไม่เกินรอ้ยละ �.�� ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ
กองทุน โดยเรียกเก็บที,รอ้ยละ �.�- ต่อปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน สาํหรบัมลูค่าสินทรพัยสุ์ทธิของ
กองทุน .� ลา้นดอลลารส์หรฐัแรก และเรียกเก็บที,รอ้ยละ �.�� ต่อปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
สาํหรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนที,เกิน .� ลา้นดอลลารส์หรฐั ทั#งนี# จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ขั#นตํ ,าเดือนละ q,�.� ดอลลารส์หรฐั 

• ค่าธรรมเนียมการดาํเนินการกองทุน (Administration Fee) : สงูสุดไม่เกินรอ้ยละ �.�� ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์น
สุทธิของกองทุน โดยเรียกเก็บที,รอ้ยละ �.�- ต่อปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธขิองกองทุน สาํหรบัมลูค่าสนิทรพัย์
สุทธิของกองทุน .� ลา้นดอลลารส์หรฐัแรก และเรียกเก็บที,รอ้ยละ �.�� ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ
กองทุน สาํหรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนที,เกิน .� ลา้นดอลลารส์หรฐั ทั#งนี# จะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียม
ผูด้แูลผลประโยชน์ขั#นตํ ,าเดือนละ q,�.� ดอลลารส์หรฐั 

• ค่าใชจ้า่ยรวม (Ongoing Charge) : ประมาณรอ้ยละ �.�� ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

ความเสี'ยงของกองทุนหลกั 

1) ความเสี'ยงจากการลงทุน (General investment risk) 

การลงทุนมีความเสี,ยง กองทุนหลกัไม่ไดร้บัประกนัเงนิตน้ การลงทุนในกองทุนหลกัไมไ่ดร้บัการคุม้ครองจาก
หน่วยงานภาครฐัเช่นเดียวกบัเงนิฝาก กองทุนหลกัมีความเสี,ยงจากความผนัผวนของตลาดและความเสี,ยงจากการ
ลงทุนในหลกัทรพัย ์พอรต์การลงทุนของกองทุนอาจมมีลูคา่ลดลงเนื,องจากปัจจยัเสี,ยงต่างๆ และอาจส่งผลให้
ขาดทุนได ้รวมถึงมลูค่าหน่วยลงทุนอาจสงูขึ# นหรือตํ ,าลง  

2) ไม่มีการรบัประกนัหรอืคุม้ครองเงินได ้ผลตอบแทน หรือเงินลงทุนเริ'มแรก (Neither income, return nor 
capital of the Fund is guaranteed or protected) 

ไม่มกีารรบัประกนัวา่ผูล้งทุนจะไดร้บักาํไรหรือไมข่าดทุน ไม่มีการรบัประกนัเงนิได ้ผลตอบแทน หรือเงนิทุน
เริ,มแรกของกองทุน มลูค่าการลงทุนและเงนิไดอ้าจเพิ,มขึ# นหรือลดลงได ้ผูล้งทุนมคีวามเสี,ยงที,จะไม่ไดร้บัเงนิ
ลงทุนเริ,มแรกคืนในช่วงระหวา่งการลงทุนหรือในวนัครบกาํหนด มลูค่าการลงทุนในกองทุนอาจลดลงได ้ผูล้งทุน
ควรเตรียมรบัมือกบัโอกาสการขาดทุนจากการลงทุน 
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3) ความเสี'ยงจากอายุโครงการที'จาํกดั (Limited duration risk) 

กองทุนหลกัมกีารกาํหนดอายุโครงการ และจะถกูยกเลิกอตัโนมติัเมื,อครบอายุโครงการ ซึ,งคาดวา่โครงการมอีายุ
ประมาณ � ปี / เดือน จึงเหมาะกบัผูล้งทุนที,มเีป้าหมายการลงทุนตามระยะเวลาของกองทุนหลกั แมว้า่ผูล้งทุน
จะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดก้่อนครบอายุโครงการ 

ในกรณีที,ผูล้งทุนมกีารไถ่ถอนหน่วยลงทุนกอ่นครบกาํหนดอายุโครงการ จะมีผลกระทบดงันี#  
- กองทุนไมไ่ดร้บัประกนัเงนิไดห้รือเงนิตน้เมื,อครบกาํหนดอายุโครงการ มลูค่าการขายคนืกอ่นครบกาํหนด

อายุโครงการจะขึ# นอยูก่บัมลูค่าสินทรพัยใ์นพอรต์การลงทุน ดงันั#น เงนิค่าขายคืนที,ผูล้งทุนไดร้บัอาจตํ ,ากวา่
สงูกวา่เงนิลงทุนเริ,มแรกและไมม่กีารรบัประกนัวา่นักลงทุนจะไดร้บัเงินตน้คืนเต็มจาํนวน 

- ราคารบัซื# อคืนหน่วยลงทุนอาจถกูปรบัลดลงถึงรอ้ยละ � ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเริ,มแรกของกองทุน ในกรณี
ที,มกีารขายคืนหน่วยลงทุนเกนิกวา่ระดบัที,กาํหนด 

- ขนาดกองทุนที,ลดลงอนัเนื,องมาจากการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกาํหนดอายุโครงการ จะส่งผลกระทบ
ต่ออตัราคา่ธรรมเนียมที,มีการจดัเก็บ โดยจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนของผูล้งทุน 

- การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกาํหนดอายุโครงการอยา่งมีนัยสาํคญั อาจส่งผลใหก้องทุนหลกัตอ้งเลิก
กองทุนกอ่นครบกาํหนดได ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ . (ความเสี,ยงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบกาํหนด) 

- การขาดสภาพคล่องของกองทุนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระเงนิคา่ขายหรือการหยุดชาํระ
เงนิค่าขายคืนแก่ผูล้งทุน 

4) ความเสี'ยงจากการชาํระคืนหนี> ก่อนครบกาํหนดและการนาํเงินไปลงทุนตอ่ (Prepayment and reinvestment 
risk) 

ผูอ้อกตราสารหนี#  (โดยเฉพาะผูที้,ออกตราสารหนี# ในอตัราดอกเบี# ยสงู) อาจจา่ยคืนเงนิก่อนครบกาํหนด ซึ,งการ
ชาํระคนืหนี# ก่อนครบกาํหนดอาจทาํใหเ้กดิการขาดทุนในตราสารหนี# ที,ถกูซื# อในราคา Premium การชาํระคืนหนี#
ก่อนครบกาํหนดที,ไมไ่ดร้ะบุช่วงเวลาสาํหรบัตราสารหนี# ที,ออกขายที,ราคาพารอ์าจทาํใหข้าดทุนไดเ้หมอืนกบัราคา 
Premium ที,ไมไ่ดต้ดัจาํหน่าย การจา่ยคืนเงนิกูก่้อนครบกาํหนดและการนําเงนิสดที,ไดจ้ากการขายตราสารหนี# ที,
ผูจ้ดัการกองทุนคาดวา่จะมีฐานะการเงนิแยล่งไปลงทุนต่อ ทาํใหเ้กิดความเสี,ยงจากตลาดและความไม่แน่นอนใน
การหาตราสารหนี# ที,ใหผลตอบแทนใกลเ้คียงเดิม อาจส่งผลใหด้อกเบี# ยรบัและผลตอบแทนของกองทุนลดลงได ้

5) ความเสี'ยงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบกาํหนด (Early termination risk) 

กองทุนหลกัอาจถกูยกเลิกเมื,อเกิดเหตุการณบ์างอยา่ง เช่น เมื,อมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธขิองกองทุนนอ้ยกวา่ -� ลา้น
ดอลลารส์หรฐัหรือเทียบเท่า หรือมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Class) น้อยกวา่ q� ลา้น
ดอลลารส์หรฐัหรือเทียบเท่า หรือผูถื้อหน่วยลงทุนมมีติพิเศษในการยกเลิกกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัการ
แจง้เลิกกองทุนล่วงหน้าอยา่งนอ้ย q เดือนก่อนเลิกโครงการ ภายหลงัการยกเลิกกองทุน สินทรพัยท์ั#งหมดของ
กองทุนจะถกูจาํหน่ายและดาํเนินการจา่ยคืนผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยในช่วงการ
จาํหน่ายและดาํเนินการกองทุนอาจมมีลูคา่การลงทุนตํ ,ากวา่ตน้ทุนการลงทุน ทาํใหผู้ล้งทุนอาจไดร้บัเงนินอ้ยกว่า
เงนิลงทุนเริ,มแรก  อยา่งไรก็ตามตน้ทุนการเลิกกองทุนที,ถกูตดัจาํหน่ายสะสมจนถึงวนัเลิกโครงการจะถกูนํามาใช้
เป็นค่าใชจ้่ายที,เกี,ยวกบัการเลิกกองทุน และผูจ้ดัการกองทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกิน 
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6) ความเสี'ยงจากขอ้จาํกดัในการซื> อหน่วยลงทุน (Limited subscription risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจพิจารณาขยายกรอบเวลาในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั#งแรก (Initial Offer Period) หรือ
อาจไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนเลย ถา้เกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี#  
- จาํหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั#งแรกไดต้ํ ,ากวา่ q�� ลา้นดอลลารส์หรฐั (หรือมลูคา่ตํ ,าสุดอื,น

ใดตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน) 
- ผูจ้ดัการกองทุนมีความเห็นวา่กองทุนนี# ไมอ่ยูใ่นความสนใจของนักลงทุนหรือเป็นไปไมไ่ดที้,จะจดัตั#งกองทุน 

โดยเป็นผลมาจากสภาพตลาดที,ไม่เอื# ออาํนวยหรืออื,นๆ 
ทั#งนี# นักลงทุนจะไดร้บัแจง้ ดงันี#  
- การขยายกรอบเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั#งแรกและการเปลี,ยนวนัครบกาํหนดโครงการ 
- หากผูจ้ดัการกองทุนตดัสินใจที,จะไมจ่ดัตั#งกองทุน ผูล้งทุนจะไดร้บัเงนิลงทุนคืนทนัทีเต็มจาํนวน โดยหกั

ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ภายหลงัปิดการเสนอขายครั#งแรก 

7) ความเสี'ยงจากการกระจกุตวัของการลงทุนในภมิูภาค (Geographical concentration risk) 

กองทุนหลกัมกีารลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี# ภมูิภาคเอเชีย (รวมทั#งการลงทุนในตราสารหนี# ต่างประเทศที,อยู่
ในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) ที,ออกหรือรบัรองโดยหน่วยงานในประเทศจีนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ /� ของมลูค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน) ทาํใหม้ลูค่าของกองทุนมีความอ่อนไหวต่อ การเปลี,ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมอืง 
นโยบาย การแลกเปลี,ยนต่างประเทศ สภาพคล่อง ภาษี กฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆที,จะส่งผลกระทบต่อตลาด
เอเชีย (รวมทั#งจีนดว้ย) 

8) ความเสี'ยงที'เกี'ยวขอ้งกบัตราสารหนี>  (Risks relating to fixed income instruments) 

- ความเสี,ยงดา้นเครดิต/ ความเสี,ยงของคู่สญัญา (Credit/ counterparty risk) : กองทุนหลกัมคีวามเสี,ยงดา้น
เครดิตหรือความเสี,ยงของคู่สญัญาของผูอ้อกตราสารหนี# ที,ลงทุน 

- ความเสี,ยงดา้นอตัราดอกเบี# ย (Interest rates risk) : โดยทั ,วไปราคาตราสารหนี# จะปรบัสงูขึ# นเมื,ออตัรา
ดอกเบี# ยลดลง ในขณะที,ราคาตราสารหนี# จะปรับลดลงเมื,ออตัราดอกเบี# ยสงูขึ# น 

- ความเสี,ยงดา้นความผนัผวนและสภาพคล่อง (Volatility and liquidity risk) : ตราสารหนี# ในประเทศตลาด
เกิดใหม่อาจมคีวามผนัผวนสงูกวา่และมสีภาพคล่องตํ ,ากว่าประเทศที,พฒันาแลว้ โดยราคาของตราสารที,ซื# อ
ขายมคีวามผนัผวน ส่วนต่างระหวา่งราคาเสนอซื# อและราคาเสนอขายอาจจะกวา้งและทาํใหก้องทุนอาจมี
ตน้ทุนในการซื# อขายตราสารอยา่งมีนัยสาํคญั 

- ความเสี,ยงจากการถกูปรบัลดอนัดบัความน่าเชื,อถือ (Credit rating downgrading risk) : อนัดบัความ
น่าเชื,อถือของตราสารหรือผูอ้อกตราสารอาจถกูลดอนัดบัได ้ซึ,งส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อมลูค่าของกองทุน 
โดยผูจ้ดัการกองทุนอาจจะขายหรือไม่ขายตราสารหนี# ที,ถกูลดอนัดบัความน่าเชื,อถือนั#นได ้
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- ความเสี,ยงจากอนัดบัความน่าเชื,อถือของตราสาร (Credit rating risk) : อนัดบัความน่าเชื,อถือที,ถกูกาํหนด
โดยบริษัทจดัอนัดบัความน่าเชื,อถือ อาจจะเผชิญกบัขอ้จาํกดัต่างๆ และไม่รบัประกนัความน่าเชื,อถือของตรา
สารหรือผูอ้อกตราสารไดต้ลอดเวลา 

- ความเสี,ยงจากการลงทุนในตราสารหนี# ภาครฐั (Sovereign debt risk) : กองทุนหลกัลงทุนในตราสารที,ออก
หรือรบัประกนัโดยรฐับาล อาจเผชิญความเสี,ยงดา้นการเมือง สงัคม และเศรษฐกจิ หากเกิดเหตุการณไ์ม่พงึ
ประสงค ์รฐับาลประเทศต่างๆที,เป็นผูอ้อกตราสารอาจไม่สามารถหรือไม่ประสงคที์,จะจ่ายคืนเงนิตน้ และ/
หรือ ดอกเบี# ย เมื,อครบกาํหนด หรืออาจส่งคาํรอ้งขอใหก้องทุนปรบัโครงสรา้งหนี#  ซึ,งกองทุนอาจขาดทุนเมื,อมี
การผิดนัดชาํระจากภาครฐัได ้

- ความเสี,ยงจากการประเมนิมลูคา่ (Valuation risk) : การประเมนิมลูคา่การลงทุนของกองทุนอาจเกี,ยวขอ้ง
กบัความไมแ่น่นอนและการใชดุ้ลยพนิิจ ซึ,งหากการประเมินนั#นไมถ่กูตอ้ง อาจส่งผลกระทบกบัมลูคา่
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

9) ความเสี'ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging market risk) 

กองทุนหลกัลงทุนในตลาดเกดิใหม ่ซึ,งอาจทาํใหค้วามเสี,ยงเพิ,มขึ# นและมปัีจจยัที,ตอ้งพจิารณาเป็นพิเศษมากกวา่
การลงทุนในตลาดที,พฒันาแลว้ อาทิ ความเสี,ยงดา้นสภาพคล่อง ความเสี,ยงหรือการควบคุมอตัราแลกเปลี,ยน 
ความแน่นอนทางการเมอืงและเศรษฐกิจ นโยบาย ความเสี,ยงดา้นกฎหมายหรือขอ้บงัคบัและภาษี ความเสี,ยง
ดา้นการชาํระราคา ความเสี,ยงในการเก็บรกัษาทรพัยสิ์น และความผนัผวนที,มากกวา่ 

10) ความเสี'ยงจากการกระจกุตวัของการลงทุน (Concentration risk) 

กองทุนหลกัเน้นลงทุนในตราสารหนี# ที,อยูใ่นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) ทาํใหม้ลูค่าของกองทุนอาจมีความผนั
ผวนมากกวา่กองทุนที,มีกลยุทธก์ารลงทุนที,หลากหลาย ซึ,งอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อกองทุนและผูล้งทุนได ้

11) ความเสี'ยงจากอตัราแลกเปลี'ยน (Currency and foreign exchange risk) 

กองทุนหลกัอาจจดัตั#งชนิดหน่วยลงทุน (Class) ในสกุลเงินอื,น กองทุนอาจลงทุนบางส่วนในสินทรพัยที์,อยูใ่นสกุล
เงนิอื,นที,ไม่ใช่สกุลเงนิหลกัหรือสกุลเงนิในชนิดหน่วยลงทุนนั#นๆ ทาํใหม้ลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนอาจไดร้บั
ผลกระทบทางลบจากความผันผวนของอตัราแลกเปลี,ยนระหวา่งสกุลเงนิต่างๆ และจากการเปลี,ยนแปลงในการ
ควบคุมอตัราแลกเปลี,ยน 

12) ความเสี'ยงจากการลงทุนในสญัญาซื> อขายลว่งหนา้และการป้องกนัความเสี'ยง (Derivatives and hedging 
risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจใชต้ราสารที,มสีญัญาซื# อขายล่วงหนา้เพื,อป้องกนัความเสี,ยง แต่จะไม่ใชเ้พื,อการลงทุน กองทุน
ไม่มกีารรบัประกนัวา่การใชก้ลยุทธ ์เทคนิค และตราสารที,มสีญัยาซื# อขายล่วงหน้าเพื,อป้องกนัความเสี,ยงจะทาํให้
ความเสี,ยงของกองทุนหมดไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การป้องกนัความเสี,ยงอาจไมม่ีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นผล ใน
กรณีเกดิเหตุการณไ์ม่พงึประสงคก์องทุนอาจขาดทุนอยา่งมีนัยสาํคญัได ้
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13) ความเสี'ยงจากการลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพที'มีเงื'อนไข (Contingent convertibles risk) 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพที,มีเงื,อนไข (Contingent convertibles bonds) เป็นตราสารหนี# ชนิดหนึ,งที,ออกโดยสถาบนั
การเงนิ ซึ,งอาจถกูแปลงเป็นตราสารทุน หรือถกูบงัคบัใหป้รับลดเงนิตน้หากเกดิเหตุการณต์ามที,ระบุไว ้
ล่วงหน้า โดนทั ,วไปเหตุการณด์งักล่าวจะเกี,ยวกบัฐานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร เมื,อตลาดอยูใ่นภาวะ
วกิฤต สภาพคล่องของผูอ้อกตราสารอาจแยล่งอยา่งมีนัยสาํคญั และอาจตอ้งลดราคาลงอยา่งมากเพื,อขายหุน้
กูแ้ปลงสภาพที,มีเงื,อนไข 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพที,มีเงื,อนไข มีความเสี,ยงมากกวา่การลงทุนในตราสารหนี# หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพทั ,วไป และ
ตราสารทุนบางประเภท เนื,องจากการจ่ายคปูองอาจถูกพิจารณาและถกูยกเลิกไดทุ้กเวลาดว้ยเหตุผลต่างๆ 

14) ความเสี'ยงที'เกี'ยวขอ้งกบัการจา่ยเงินปันผล และ/หรือ คา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยออกของเงินลงทุน 
(Risk associated with payment of dividends and/or fees and expenses out of capital) 

- การจา่ยเงนิปันผลออกจากเงนิลงทุน และ/หรือในรปูของผลตอบแทน หรือ การถอนเงนิจากเงินลงทุน
บางส่วนหรือจากผลกาํไรส่วนต่างราคา อาจทาํใหม้ลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิต่อหน่วยลงทุนลดลงทนัทีหลงัจากวนัที,
มีการจา่ยออก 

- การลงทุนในหน่วยลงทุนชนิด Monthly Distribution-1 (MD1) ไม่ใช่ทางเลือกในการออมทรพัยห์รือการ
ลงทุนที,มีการจ่ายดอกเบี# ยคงที, การจา่ยเงนิของหน่วยลงทุนชนิด MD1 ไม่ขึ# นอยูก่บัเงนิไดห้รือผลตอบแทนใน
อดีต และมกีารจ่ายเงนิอยา่งต่อเนื,องแมว้า่กองทุนจะมผีลตอบแทนติดลบหรือขาดทุน ซึ,งจะส่งผลใหม้ลูค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนลดลงได ้ทั#งนี# ในกรณีที,สถานการณร์า้ยแรง ผูล้งทุนอาจไมไ่ดร้บัเงนิตน้คนื 

- จาํนวนเงนิที,จา่ยโดยหน่วยลงทุนชนิด MD1 จะถกูกาํหนดจาํนวนเงนิคงที,ตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน
ตามสกุลเงนิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน และจะไมไ่ดค้าํนึงถึงความผนัผวนของอตัราแลกเปลี,ยนระหวา่งสกุล
เงนิหลกักบัสกุลเงนิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน เนื,องจากการพจิารณาจา่ยเงนิคงที,จะจ่ายออกในรปูของสกุล
เงนิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน 

การสรุปสาระสาํคญัในส่วนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 (กองทุนหลกั) ไดถู้กคดัเลือกมา
เฉพาะส่วนที,สาํคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดังนั#น ในกรณีที,มีความแตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบั
ภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ทั#งนี#  หากกองทุนหลกัมีการเปลี,ยนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใด ๆ บริษัท
จดัการขอสงวนสิทธิเปลี,ยนแปลงขอ้มลูดงักล่าวเพื,อใหส้อดคลอ้งกบักองทุนหลกั 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี,ยในรอบปีบญัชีไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื,น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื,นที,จะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื,น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื,นที,จะลงทุนในประเทศ :  

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอื,น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื,นอยา่งใดอยา่งหนึ,ง
หรือหลายอยา่งตามที,ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดดงัต่อไปนี#  เวน้



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์����A                                                     26 

แต่ในกรณีที,คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมปีระกาศแกไ้ขหรือเพิ,มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื,น  
 
สว่นที' 1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
q.  ตราสาร TS  หมายความวา่   ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยสิ์นในส่วนอื,นของขอ้ -.q-.q ซึ,งมี
คุณสมบติัตามหลกัเกณฑที์,ครบถว้น ดงันี#  
     q.q ไม่มขีอ้กาํหนดหรือเงื,อนไขที,ทาํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  
     q.� สามารถเปลี,ยนมอืได ้(รวมถึงกรณีที,เป็น B/E หรือ P/N ที,มเีงื,อนไขหา้มเปลี,ยนมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหมี้
การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการที,กฎหมายกาํหนด หรือมเีงื,อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสาร
ได)้  
     q.- มีขอ้มลูเกี,ยวกบัตราสารที,ถกูตอ้งครบถว้นและมีการปรบัปรุงเป็นประจาํอยา่งสมํ ,าเสมอ ซึ,งบริษัทจดัการสามารถ
เขา้ถึงไดเ้พื,อนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งสมํ ,าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที,สะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดย
ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูที,เชื,อถือไดซึ้,งจดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นที,ยอมรบัในระดบัสากล  
�.  คุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิ,มเติมจากที,กาํหนดในขอ้ q. 
     �.q ในกรณีที,เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที,ออกตราสารดงักล่าวเพื,อชาํระหนี# การคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้ง
มีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงันี#   
   �.q.q  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงนิ  
   �.q.�  ธนาคารออมสิน  
    �.q.-  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
   �.q.�  ธนาคารเพื,อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
   �.q..  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
   �.q./  ธนาคารเพื,อการส่งออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
   �.q.�  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
   �.q.�  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที,มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม �.q.q - �.q.� 
ทั#งนี#  การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั ,งจ่ายหรือผูอ้อกตั xว ทั#งจาํนวนรวมถึงดอกเบี# ย (ถา้ม)ี 
ตามที,ระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 
 
สว่นที' 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS 
ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี#  
กรณีเป็นหน่วยที'การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  
q. กรณีเป็นหน่วย CIS  
     q.q มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร TS ในขอ้ -.q-.q ส่วน
ที, q ขอ้ q.q ขอ้ q.� และขอ้ q.- 
     q.� ในกรณีที,กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี#  (ไม่ใช้
กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํที,ลงทุนในทองคาํแท่ง)  
   q.�.q มกีารลงทุนในทรพัยสิ์นซึ,งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที,กองทุนสามารถลงทุนได ้ 
   q.�.� มกีารลงทุนในทรพัยสิ์นเมื,อใชว้ธีิคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 
entity limit ของกองทุนนั#น  
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   q.�.- มกีารลงทุนในทรพัยสิ์นเมื,อใชว้ธีิคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
product limit สาํหรบัทรพัยสิ์นที,เป็น SIP ของกองทุนนั#น  
   q.�.� มกีารลงทุนใน derivatives ที,เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนั#น  
�. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที,กาํหนดในขอ้ -.q-.q ส่วนที, � ขอ้ q 
     �.q มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร TS ในขอ้ -.q-.q ส่วน
ที, q ขอ้ q.q ขอ้ q.� และขอ้ q.- 
     �.� จดทะเบียนซื# อขายใน SET 
 
สว่นที' s : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากดงันี#   
q. ธพ. บง. หรือ บค ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงนิ  
�. ธนาคารออมสิน  
-. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
�. ธนาคารเพื,อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
.. บรรษัทตลาดรองสินเชื,อที,อยูอ่าศยั  
/. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
�. ธนาคารเพื,อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
�. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
�. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที,ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
q�. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที,มีลักษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ q. – 9.  
 
สว่นที' 4 : ธุรกรรมประเภทการซื> อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี#   
q. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิติบุคคลดงันี# ที,สามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  
     q.q ธพ. 
     q.� บง. 
     q.- บค. 
     q.� บล. 
     q.. บริษทัประกนัภยั  
     q./ ธปท. 
     q.� กองทุนฟื# นฟ ู 
     q.� นิติบุคคลที,มกีฎหมายเฉพาะจดัตั#งขึ# น  
     q.� ส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ  
 
�. ตราสารที,ใชใ้นการทาํ reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงันี#   
     �.q ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีcredit rating 
อยูใ่นอนัดบั investment grade  
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     �.�วB/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั#น ที, ธพ. บง. หรือธนาคารที,มีกฎหมายเฉพาะจดัตั#งขึ# น เป็นผูม้ีภาระ
ผกูพนั ซึ,งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
     �.-วB/E หรือ P/N ที, TSFC เป็นผูอ้อก ที,มีกาํหนดวนัใชเ้งนิตามตั xวไมเ่กนิ 270 วนันับแต่วนัออกตั xว และเป็นตั xวที,ถึง
กาํหนดใชเ้งนิเมื,อทวงถามหรือเมื,อไดเ้ห็น  
     �.�วB/E หรือ P/N ที,มอีายุไมเ่กนิ 90 วนันับแต่วนัที,ออก ซึ,งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี#   
   �.�.q ม ีissue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที,เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating 
ที,ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั#นดว้ย  
   �.�.� ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
     �.. ตราสารหนี# ซึ,งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที,ขึ# นทะเบยีนในตลาดซื# อขายตราสารหนี#  หรือที,มขีอ้มลูราคาที,น่าเชื,อถอื
และอา้งอิงไดซึ้,งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี# ดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอย่างหนึ,งดงันี#   
   �...q ม ีcredit rating ระยะสั#นอยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที,เทียบเคียงไดก้บั credit rating 
ระยะสั#นดงักล่าวตามที, CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 
   �...� ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  
     �./ ตราสารหนี# ซึ,งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที,ขึ# นทะเบียนในตลาดซื# อขายตราสารหนี#  หรือที,มีขอ้มลูราคาที,
น่าเชื,อถือและอา้งอิงไดซึ้,งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี# ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี#   
   �./.q ม ีcredit rating ระยะสั#นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที,เทียบเคียงไดก้บั credit rating 
ระยะสั#นดงักล่าวตามที, CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 
   �./.� ม ีcredit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  
     �.� ทรพัยสิ์นอื,นตามที,สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ,มเติม  
 
-. ระยะเวลาการรบัชาํระหนี# ของ reverse repo ตอ้งไมเ่กิน 90 วนั  
 
�. ขอ้กาํหนดเพิ,มเติมที,บริษัทจดัการตอ้งปฏบิติัสาํหรบัการลงทุนใน reverse repo  
     �.q ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที,กาํหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
     �.� หา้มนําหลกัทรพัยห์รือตราสารที,ซื# อไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี#   
   �.�.q เป็นการขายหรือโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดงักล่าว  
   �.�.� เป็นการขายตาม repo ที,เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เงื,อนไข และวธีิการในการกูย้มืเงนิในนามของกองทุนรวมและการกอ่ภาระผกูพนัแกท่รพัยสิ์นของกองทุนรวม  
     �.- มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รือตราสารที,ซื# อ ณ วนัเริ,มตน้สญัญา ตอ้งมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณตามวธีิการ
ดงันี#   

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที� ซื�อมากกวา่ (ราคาซื�อ x (1 + discount rate))  
ทั�งนี�  ราคาซื�อ = ราคาที� กองทนุชาํระใหแ้ก่ค ูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ� งเป็นค่าซื�อหลกัทรพัยห์รอืตราสารตาม reverse 

repo 
     �.� การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที,ซื# อ ณ สิ# นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี#   
   �.�.q มลูคา่ของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที� ซื�อมากกวา่ (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate))  
   �.�.� ในกรณีที,มลูคา่หลกัทรพัยห์รือตราสารที,ซื# อ ณ สิ# นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจดัการตอ้ง
เรียกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสิทธิ�ในเงนิ หรือหลกัทรพัยห์รือตราสารที,สามารถใชใ้นการทาํ reverse repo ใหแ้กก่องทุน 
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เพื,อใหม้ลูคา่รวมของหลกัทรพัยห์รือตราสารที,ซื# อและทรพัยสิ์นที,โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธีิการดงักล่าว ภายในวนัทาํ
การถดัจากวนัที,มลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารที,ซื# อลดลงกวา่สมการในขอ้ �.�.q เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ �.�.-ก 
   �.�.- ในกรณีที,ผลลพัธต์ามสมการในขอ้ �.�.q แสดงผลวา่มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที,ซื# อ ณ สิ# นวนั มี
มลูค่านอ้ยกวา่มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจาํนวนไมเ่กิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื# อ 
แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ ,ากวา่ และมีการกาํหนดเรื,องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึ,งไดก้าํหนดโดยพจิารณาถึงปัจจยัความเสี,ยงของ
คู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บริษัทจดัการ จะไมดํ่าเนินการตาม �.�.� ก็ได ้ 
     �.. การคาํนวณมลูค่า reverse repo ตามขอ้ 4.4 ใหค้าํนวณดงันี#   
   �...q คาํนวณจากราคาซื# อรวมกบัผลประโยชน์ที,กองทุนพงึไดร้บัจาก reverse repo จนถึงวนัที,มีการคาํนวณ  
   �...� คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคาํนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที,กองทุนมีอยูก่บั
คู่สญัญารายเดียวกนัและมีขอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหนี# ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ,งจากหลกัทรพัยห์รือตรา
สารที,ซื# อหรือทรพัยสิ์นที,โอนตามขอ้ �.�.� (ถา้ม)ี ของธุรกรรมที,เกิดจาก reverse repo รายการอื,นได ้ 
     �./วdiscount rate ที,นํามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึ# นโดยคาํนึงถึงปัจจยัความเสี,ยงของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรือตราสารที,ซื# อแลว้  
 
สว่นที' 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี#   
q. คู่สญัญา ตอ้งมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ,งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหยื้ม
หลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที,คูส่ญัญาดงักล่าวกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื 
ผูยื้มตอ้งเป็นบุคคลดงันี# ที,สามารถประกอบธุรกจิหรือดาํเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย  
     q.q ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  
     q.� ธปท.  
     q.- กองทุนฟื# นฟ ู 
     q.� ธนาคารเพื,อการนําเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย  
     q.. ธพ. 
     q./ บง. 
     q.� บล. 
     q.� บริษทัประกนัชีวิต  
     q.� กองทุนสว่นบุคคลที,มีมลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตั#งแต่ 1 ลา้นบาทขึ# นไป 
     q.q� กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  
     q.qq นิติบุคคลอื,นตามที,สาํนักงานกาํหนดเพิ,มเติม 
 
�. หลกัทรพัยที์,ใหย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยที์,อยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยที์, 
ธปท. ทาํหนา้ที,เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ 
 
-. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงันี#   
     -.q ดาํเนินการใหมี้การวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื,อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น
หลกัประกนัดงันี#   
   -.q.q เงนิสด  
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   -.q.� ตราสารภาครฐัไทย  
   -.q.-วB/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั#น ที, ธพ. บง. หรือธนาคารที,มีกฎหมายเฉพาะจดัตั#งขึ# นเป็นผูม้ี
ภาระผกูพนั  
   -.q.�วB/E หรือ P/N ที, TSFC เป็นผูอ้อก ที,มีกาํหนดวนัใชเ้งนิตามตั xวไมเ่กนิ 270 วนันับแต่วนัออกตั xวและเป็น
ตั xวที,ถึงกาํหนดใชเ้งนิเมื,อทวงถามหรือเมื,อไดเ้ห็น  
   -.q..วB/E หรือ P/N ที,มอีายุไมเ่กนิ 90 วนันับแต่วนัที,ออก ซึ,งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี#   
      -.q...q ม ีissue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที,เป็น issuer rating ตอ้งเป็น 
credit rating ที,ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั#นดว้ย  
      -.q...� ม ีguarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
   -.q./ ตราสารหนี# ที,มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
   -.q.� หนังสือคํ#าประกนัที, ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้กก่องทุนเพื,อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  
   -.q.� หุน้จดทะเบียนใน SET ที,มรีายชื,ออยูใ่นดชันี SET50 ทั#งนี#  ในกรณีที,กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้ 
   -.q.� หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)  
     -.� ดาํเนินการใหก้องทุนมกีรรมสทิธิ�หรือครอบครองหลกัประกนัตามขอ้ -.q หรือดาํเนินการโดยวธิอีื,นซึ,งจะมีผลให้
บริษทัจดัการสามารถบงัคบัชาํระหนี# เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั  
     -.- หา้มนําหลกัประกนัตามขอ้ -.q ที,กองทุนมกีรรมสทิธิ�ไปโอนหรือขายต่อหรือทาํใหไ้มส่ามารถบงัคบัตาม
หลกัประกนันั#นได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหนี# ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นั#นเอง  
     -.� ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิ# นวนั มากกวา่หรือเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยที์,ใหย้มื  
     -.. ในกรณีที,หลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทีในทรพัยสิ์นดังนี#   
   -...q เงนิฝากใน ธพ. หรือธนาคารที,มกีฎหมายเฉพาะจดัตั#งขึ# น  
   -...� บตัรเงนิฝากหรือ P/N ดงันี#   
      -...�.q บตัรเงนิฝาก หรือ P/N ที, ธพ. บง. หรือธนาคารที,มกีฎหมายเฉพาะจดัตั#งขึ# นเป็นผูม้ภีาระ
ผกูพนั  
      -...�.�วP/N ที, TSFC เป็นผูอ้อก ที,มีกาํหนดวนัใชเ้งนิตามตั xวไมเ่กนิ 270 วนันับแต่วนัออกตั xวและ
เป็นตั xวที,ถึงกาํหนดใชเ้งนิเมื,อทวงถามหรือเมื,อไดเ้ห็น  
      -...�.-วP/N ที,มอีายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที,ออก ซึ,งม ีcredit rating อยา่งหนึ,งอยา่งใดดงันี#   
         -...�.-.q มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที,เป็น issuer rating 
ตอ้งเป็น credit rating ที,ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั#นดว้ย  
         -...�.-.� มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
   -...- ตราสารภาครฐัไทย  
   -...�วreverse repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย  
 
�. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาที,มลีกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกี,ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์
และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์
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สว่นที' 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี#   
q. ประเภท underlying derivatives ที,กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอย่างหนึ,งหรือหลายอยา่งดงันี#   
     q.q ทรพัยสิ์นที,กองทุนสามารถลงทุนไดใ้นสว่นที, q-.  
     q.� อตัราดอกเบี# ย  
     q.- อตัราแลกเปลี,ยนเงนิ  
     q.� เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  
     q.. ดชันีเงนิเฟ้อ  
     q./วunderlying อื,นตามที,สาํนักงานกาํหนดเพิ,มเติม 
     ในกรณีที, derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที,อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) 
หรือราคาสญัญาซื# อขายล่วงหน้า (futures price) เทา่นั#น  ทั#งนี#  ราคาของ underlying อื,นที,ไมใ่ช่ดชันี หรือ underlying ที,เป็น
องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที,ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย  
 
�. เงื,อนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื,อ  
     �.q กรณีกองทุนรวมไดร้ะบเุกี,ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที,จะลงทุนไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในโครงการ  
     �.� เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี#   
   �.�.qวderivatives on organized exchange  
   �.�.� กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ,งเป็น ธพ. ธนาคารที,มกีฎหมาย
เฉพาะจดัตั#งขึ# น ตวัแทนซื# อขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives  
     �.- ในกรณีที,จะตอ้งมีการชาํระหนี# ดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื,อ derivatives สิ# นสุดลง สินคา้นั#นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที,
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทั#งนี#  ไม่วา่กองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมหีนา้ที,ส่งมอบสินคา้นั#นก็ตาม  
 
3. หลกัเกณฑเ์พิ,มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
    ในกรณีที, derivatives มี underlying เป็นดชันีตามขอ้ q.. ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงันี#   
     -.q เป็นดชันีที,มีการกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ 
ที,นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทั#งนี#  
underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื,อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระดว้ย  
     -.� เป็นดชันีที,มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี#   
   -.�.q ดชันีที,มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที,มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ,งดงันี#   
      -.�.q.q ดชันีที,องคป์ระกอบแต่ละตวัมีนํ#าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของนํ#าหนักทั#งหมด  
      -.�.q.� ดชันีที,องคป์ระกอบตัวใดตัวหนึ,งมนํี#าหนักนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของนํ#าหนักทั#งหมด ใน
กรณีที,เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอื,นตอ้งมีนํ#าหนักไม่เกนิอตัราที,กาํหนดในขอ้ -.�.q.q 

การพจิารณาการกระจายนํ#าหนักตามขอ้ -.�.q.q และขอ้ -.�.q.� ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบที,เกี,ยวขอ้งกบั
ทองคาํหรือนํ#ามนัดิบมาพจิารณา  
   -.�.� ดชันีอื,นใดนอกจากขอ้ -.�.q ที,เป็นไปตามเงื,อนไขครบถว้นดงันี#   
      -.�.�.q เป็นดชันีที,มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที,กองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  
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      -.�.�.� เมื,อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหนึ,งวา่กองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สญัญานั#นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั#น  
 
     -.- เป็นดชันีที,ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที,มีความน่าเชื,อถือและทาํหน้าที,ไดอ้ยา่งอิสระจากบริษทัจดัการ ทั#งนี#  หาก
ปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งมปีระสิทธิภาพดว้ย  
     -.� มีการแสดงดชันีนั#น ๆ อยา่งต่อเนื,องเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสื,อที,มีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ ์
     -.. ในกรณีที,เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคาํนวณจากราคาสินคา้และบริการที,บริษัทจดัการ แสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธีิการคาํนวณ
ของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
�. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยสิ์นที,เพยีงพอต่อการชาํระหนี# ตามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษทัจดัการจะจดัใหม้ทีรพัยสิ์นของกองทุนที,มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจาํนวนที,เพียงพอต่อภาระที,กองทุนอาจตอ้ง
ชาํระหนี# ตามขอ้ตกลงเมื,อ derivatives สิ# นสุดลงไวต้ลอดเวลาที,ไดล้งทุนใน derivatives นั#น และเป็นไปตามที,สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
 
.. หลกัเกณฑเ์พิ,มเติมสาํหรบัการลงทุนที,มีวตัถุประสงคเ์พื,อการลดความเสี,ยง  
ในกรณีที,บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที, underlying ไม่ใช่สิ,งเดียวกบัทรพัยสิ์นที,จะลดความเสี,ยง การลงทุนใน 
derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที,สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
 
/. หลกัเกณฑเ์พิ,มเติมสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  
บริษทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี#   
     /.q ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ,งคาํนวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัที, 15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั#งนี#  ในกรณีที,วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของบริษัทจดัการ ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรม
ภายในวนัทาํการถดัไป  
     /.� ในกรณีที,เกิดเหตุการณที์,สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาํคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ,งคาํนวณ
และแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดัการทราบทนัที  
     /.- คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ,งยนิยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เมื,อ บริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 

 
�. หลกัเกณฑเ์พิ,มเติมสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives  
บริษทัจดัการ ตอ้งปฏิบติัตามเงื,อนไขดงันี#   
     �.q เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื,อการลดความเสี,ยงเท่านั#น  
     �.� เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที,มลีกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกบัธุรกรรมอยา่งหนึ,งอยา่งใด 
ดงันี#   
   �.�.qวCredit Default Swap : ซึ,งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้# อประกนัความเสี,ยงดา้นเครดิตที,เกี,ยวขอ้งกบั
ความสามารถในการชาํระหนี# ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นั#น โดยคู่สญัญาที,อยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความ
เสี,ยงมภีาระผูกพนัที,จะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซื# อประกนัความเสี,ยงเมื,อเกิด credit event ขึ# นโดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซื# อ
ประกนัความเสี,ยงครบกาํหนดทันที (ในกรณีที,ไมเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ# นสุดในวนัครบกาํหนดตามปกติ) ทั#งนี#  ไม่
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วา่ obligation จะมเีพยีงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ,งกาํหนดให้
ผูข้ายประกนัความเสี,ยงมีหน้าที,ชาํระหนี# เมื,อเกิด credit event ขึ# นกบั obligation รายการใดรายการหนึ,งเป็นรายแรก (First 
to Default Swap) หรือเมื,อเกิด credit event ขึ# นกบั obligation รายการใดรายการหนึ,งในกลุ่ม obligation ซึ,งจะมกีารชาํระ
ราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายนั#น แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื,อเกิด credit event ขึ# นกบั obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  
   �.�.�วTotal Rate of Return Swap : ซึ,งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้# อประกนัความเสี,ยงของสินทรพัยอ์า้งองิที,
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที,จะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสี,ยงมีภาระผกูพนัที,จะจา่ย
ผลตอบแทนในอตัราคงที,หรืออตัราลอยตวัที,อา้งอิงกบัอตัราดอกเบี# ยตามที,จะตกลงกนั และส่วนที,ลดลง (ถา้มี) ของมลูค่า
ยุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง เพื,อแลกกบัการที,ผูซื้# อประกนัความเสี,ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที,เพิ,มขึ# น (ถา้มี) ของ
มลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเสี,ยง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบกาํหนดสญัญา (กรณี
ไม่เกิด credit event)  
     �.- ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที,กาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา
มาตรฐานอื,นตามที,สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ,งมีขอ้ตกลงที,มีลกัษณะดังนี#   
   �.-.q มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ
กฎหมายอื,น  
   �.-.� ไมม่ีขอ้กาํหนดที,ทาํใหสิ้ทธิที,กาํหนดไวใ้นตราสารหนี# หรือสญัญาซื# อขายล่วงหนา้ที, credit derivatives นั#น
อา้งองิเสื,อมเสียไป  
   �.-.- ไมม่ีขอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา 
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื,น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื,นที,จะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอื,น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื,นอยา่งใดอยา่งหนึ,ง
หรือหลายอยา่งตามที,ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดดงัต่อไปนี#  เวน้
แต่ในกรณีที,คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมปีระกาศแกไ้ขหรือเพิ,มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื,น ทั#งนี#  หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือ
สญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการทาํสญัญาในประเทศที,มหีน่วยงานกาํกบัดแูล
ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยที์,เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที,มีการซื# อขายในตลาดซื# อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศที,เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที,จดัตั#งและเสนอขายใน GMS  
 
สว่นที' 1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
q.  ตราสาร TS  หมายความวา่   ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยสิ์นในส่วนอื,นของขอ้ -.q-.� ซึ,งมี
คุณสมบติัตามหลกัเกณฑที์,ครบถว้น ดงันี#  
     q.q ไม่มขีอ้กาํหนดหรือเงื,อนไขที,ทาํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  
     q.� สามารถเปลี,ยนมอืได ้(รวมถึงกรณีที,เป็น B/E หรือ P/N ที,มเีงื,อนไขหา้มเปลี,ยนมอืแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหมี้
การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการที,กฎหมายกาํหนด หรือมเีงื,อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสาร
ได)้  
     q.- มีขอ้มลูเกี,ยวกบัตราสารที,ถกูตอ้งครบถว้นและมีการปรบัปรุงเป็นประจาํอยา่งสมํ ,าเสมอ ซึ,งบริษัทจดัการสามารถ
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เขา้ถึงไดเ้พื,อนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งสมํ ,าเสมอ และมขีอ้มลูราคาที,สะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดย
ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูที,เชื,อถือไดซึ้,งจดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นที,ยอมรบัในระดบัสากล  
�.  คุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิ,มเติมจากที,กาํหนดในขอ้ q. 
     �.q ในกรณีที,เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที,ออกตราสารดงักล่าวเพื,อชาํระหนี# การคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้ง
มีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงันี#   
   �.q.q  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงนิ  
   �.q.�  ธนาคารออมสิน  
    �.q.-  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
   �.q.�  ธนาคารเพื,อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
   �.q..  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
   �.q./  ธนาคารเพื,อการส่งออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
   �.q.�  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
   �.q.�  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที,มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม �.q.q - �.q.� 
ทั#งนี#  การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั ,งจ่ายหรือผูอ้อกตั xว ทั#งจาํนวนรวมถึงดอกเบี# ย (ถา้ม)ี 
ตามที,ระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 
 
สว่นที' 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  
ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี#  
กรณีเป็นหน่วยที'การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายตา่งประเทศ  
q. กรณีเป็นหน่วย CIS  
     q.q มคุีณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร TS ในขอ้ -.q-.� ส่วน
ที, q ขอ้ q.q ขอ้ q.� และขอ้ q.- 
     q.� เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที,มีลกัษณะดังนี#  
   q.�.q การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศที,กาํกบัดูแลดา้นหลกัทรพัย์
และตลาดซื# อขายหลกัทรพัยซึ์,งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที,มีการซื# อขายใน
ตลาดซื# อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศที,เป็นสมาชิกของ WFE  
   q.�.�เCIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลที,เป็นสมาชิกสามญั
ของ IOSCO    
   q.�.-เในกรณีที,กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว
ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุนเพื,อผูล้งทุนรายยอ่ยของ
ประเทศนั#น 
     q.- ประเทศที,กาํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมมีาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพยีงพอ ทั#งนี#  ตาม
รายชื,อประเทศที,สาํนักงานกาํหนด 
     q.� ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมีการจาํกดัการ
กูยื้มไวเ้ฉพาะกรณีมเีหตุจาํเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั ,วคราวเท่านั#น และมนีโยบายการลงทุนดงันี#  (ไมใ่ชก้บั
การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ,งเป็นกองทุนรวมทองคาํที,ลงทุนในทองคาํแท่ง)      
   q.�.q มกีารลงทุนในทรพัยสิ์นเมื,อใชว้ธีิคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 
entity limit ของกองทุนรวมนั#น ทั#งนี#  หลกัเกณฑด์งักล่าวไมใ่ชก้บักรณีทรพัยสิ์นที,เป็น SIP 
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   q.�.� มกีารลงทุนในทรพัยสิ์นเมื,อใชว้ธีิคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
product limit สาํหรบัทรพัยสิ์นที,เป็น SIP ของกองทุนรวมนั#น 
   q.�.- มกีารลงทุนใน derivatives ที,เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนรวมนั#น 
   ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที,กองทุนรวมลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนที,มุง่เนน้ลงทุนในทรพัยสิ์นซึ,งเป็นประเภท
และชนิดเดียวกบัที,กองทุนรวมสามารถลงทุนได ้และเมื,อนําทรพัยสิ์นที,ไม่สามารถลงทุนไดม้าคาํนวณตามสดัส่วน (pro 
rata) แลว้จะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ �� ของ NAV ของกองทุนรวมดงักล่าว 
     q.. ในกรณีที,กองทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้ง
ไม่ใช่กองทุนที,มีลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีที,มีความจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อ
หน่วย ทั#งนี#  โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน โดยก่อนการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสือชี# ชวนดว้ย 
�. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที,กาํหนดในขอ้ -.q-.� ส่วนที, � ขอ้ q 
     �.q มคุีณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร TS ในขอ้ -.q-.� ส่วน
ที, q ขอ้ q.q ขอ้ q.� และขอ้ q.- 
     �.� จดทะเบียนในตลาดซื# อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศที,เป็นสมาชิกของ WFE 
สว่นที' 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากดงันี#   
q. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที,ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
�. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที,มลีกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้ับฝากตามขอ้ -.q-.q ส่วนที, - : ทรพัยสิ์นประเภทเงนิฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ขอ้ q. – 9.  
 
สว่นที' 4 : ธุรกรรมประเภทการซื> อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑที์,สาํนักงานก.ล.ต.กาํหนด 
 
สว่นที' 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑที์,สาํนักงานก.ล.ต.กาํหนด  
 
สว่นที' 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี>   
q. ประเภท underlying derivatives ที,กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอย่างหนึ,งหรือหลายอยา่งดงันี#   
     q.q ทรพัยสิ์นที,กองทุนสามารถลงทุนไดใ้นสว่นที, q - .  
     q.� อตัราดอกเบี# ย  
     q.- อตัราแลกเปลี,ยนเงนิ  
     q.� เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้ 
     q.. ดชันีเงนิเฟ้อ  
     q./วunderlying อื,นตามที,สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ,มเติม  
 
ในกรณีที, derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที,อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือ
ราคาสญัญาซื# อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั#น  ทั#งนี#  ราคาของ underlying อื,นที,ไมใ่ช่ดชันี หรือ underlying ที,เป็น
องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที,ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย  
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�. เงื,อนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื,อ  
     �.q กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี,ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที,จะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ  
     �.� เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี#   
   �.�.qวderivatives on organized exchange  
   �.�.�วกรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ,งเป็นนิติบุคคลที,ไดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ derivatives ที,อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยที์,เป็น
สมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที,เป็นสมาชกิของ WFE  
     �.- ในกรณีที,จะตอ้งมีการชาํระหนี# ดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื,อ derivatives สิ# นสุดลง สินคา้นั#นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที,
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทั#งนี#  ไม่วา่กองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมหีนา้ที,ส่งมอบสินคา้นั#นก็ตาม  

 
-. หลกัเกณฑเ์พิ,มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที, derivatives มี underlying เป็นดัชนีตามขอ้ 1.5 ดชันีดังกล่าวตอ้งมีลกัษณะดงันี#   
     -.q เป็นดชันีที,มีการกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ 
ที,นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี ทั#งนี#  
underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื,อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระดว้ย  
     -.� เป็นดชันีที,มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี#   
   -.�.qวดชันีที,มีการกระจายตวัอยา่งเพยีงพอ โดยเป็นดชันีที,มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ,งดงันี#   
      -.�.q.q ดชันีที,องคป์ระกอบแต่ละตวัมีนํ#าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของนํ#าหนักทั#งหมด  
      -.�.q.� ดชันีที,องคป์ระกอบตัวใดตัวหนึ,งมนํี#าหนักนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของนํ#าหนักทั#งหมด ใน
กรณีที,เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื,นตอ้งมีนํ#าหนักไม่เกนิอตัราที,กาํหนดในขอ้ -.�.q.q 
การพจิารณาการกระจายนํ#าหนักตามขอ้ -.�.q.q และขอ้ -.�.q.� ไมต่อ้งนําองคป์ระกอบที,เกี,ยวขอ้งกบัทองคาํหรือ
นํ#ามนัดิบมาพิจารณา  
   -.�.q ดชันีอื,นใดนอกจากขอ้ -.�.qที,เป็นไปตามเงื,อนไขครบถว้นดงันี#   
      -.�.�.q เป็นดชันีที,มอีงคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที,กองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  
      -.�.�.� เมื,อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหนึ,งวา่กองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สญัญานั#นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั#น  
     -.- เป็นดชันีที,ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที,มีความน่าเชื,อถือและทาํหน้าที,ไดอ้ยา่งอิสระจากบริษทัจดัการ ทั#งนี#  หาก
ปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งมปีระสิทธิภาพดว้ย  
     -.� มีการแสดงดชันีนั#น ๆ อยา่งต่อเนื,องเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสื,อที,มีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ ์
     -.. ในกรณีที,เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคาํนวณจากราคาสินคา้และบริการที,บริษัทจดัการ แสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธีิการคาํนวณ
ของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
�. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยสิ์นที,เพยีงพอต่อการชาํระหนี# ตามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษทัจดัการตอ้งจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนที,มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจาํนวนที,เพียงพอต่อภาระที,กองทุนอาจตอ้ง
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ชาํระหนี# ตามขอ้ตกลงเมื,อ derivatives สิ# นสุดลงไวต้ลอดเวลาที,ไดล้งทุนใน derivatives นั#น และเป็นไปตามที,สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 
.. หลกัเกณฑเ์พิ,มเติมสาํหรบัการลงทุนที,มีวตัถุประสงคเ์พื,อการลดความเสี,ยง  
ในกรณีที,บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที, underlying ไม่ใช่สิ,งเดียวกบัทรพัยสิ์นที,จะลดความเสี,ยง การลงทุนใน 
derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที,สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 
/. หลกัเกณฑเ์พิ,มเติมสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  
บริษทัจดัการจะจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี#   
     /.q ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ,งคาํนวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัที, 15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั#งนี#  ในกรณีที,วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทําการของบริษัทจดัการ ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรม
ภายในวนัทาํการถดัไป  
     /.� ในกรณีที,เกิดเหตุการณที์,สง่ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาํคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ,งคาํนวณ
และแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทนัที  
     /.- คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ,งยนิยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เมื,อบริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 
 
�. หลกัเกณฑเ์พิ,มเติมสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives  
บริษทัจดัการตอ้งปฏบิติัตามเงื,อนไขดงันี#   
     �.q เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื,อการลดความเสี,ยงเท่านั#น  
     �.� เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที,มลีกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกบัธุรกรรมอยา่งหนึ,งอยา่งใด 
ดงันี#   
   �.�.qวCredit Default Swap : ซึ,งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้# อประกนัความเสี,ยงดา้นเครดิตที,เกี,ยวขอ้งกบั
ความสามารถในการชาํระหนี# ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นั#น โดยคู่สญัญาที,อยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความ
เสี,ยงมภีาระผูกพนัที,จะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซื# อประกนัความเสี,ยงเมื,อเกิด credit event ขึ# นโดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซื# อ
ประกนัความเสี,ยงครบกาํหนดทันที (ในกรณีที,ไมเ่กดิ credit event ขอ้ตกลงจะสิ# นสุดในวนัครบกาํหนดตามปกติ) ทั#งนี#  ไม่
วา่ obligation จะมเีพยีงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ,งกาํหนดให้
ผูข้ายประกนัความเสี,ยงมีหน้าที,ชาํระหนี# เมื,อเกิด credit event ขึ# นกบั obligation รายการใดรายการหนึ,งเป็นรายแรก (First 
to Default Swap) หรือเมื,อเกิด credit event ขึ# นกบั obligation รายการใดรายการหนึ,งในกลุ่ม obligation ซึ,งจะมกีารชาํระ
ราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายนั#น แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื,อเกิด credit event ขึ# นกบั obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  
   �.�.�วTotal Rate of Return Swap : ซึ,งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้# อประกนัความเสี,ยงของสินทรพัยอ์า้งองิที,
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที,จะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสี,ยงมีภาระผกูพนัที,จะจ่าย
ผลตอบแทนในอตัราคงที,หรืออตัราลอยตวัที,อา้งอิงกบัอตัราดอกเบี# ยตามที,จะตกลงกนั และส่วนที,ลดลง (ถา้มี) ของมลูค่า
ยุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง เพื,อแลกกบัการที,ผูซื้# อประกนัความเสี,ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที,เพิ,มขึ# น (ถา้มี) ของ
มลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเสี,ยง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบกาํหนดสญัญา (กรณี
ไม่เกิด credit event)  
     �.- ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที,กาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา
มาตรฐานอื,นตามที,สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ,งมีขอ้ตกลงที,มีลกัษณะดังนี#   
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   �.-.q มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไมข่ดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ
กฎหมายอื,น  
   �.-.� ไมม่ีขอ้กาํหนดที,ทาํใหสิ้ทธิที,กาํหนดไวใ้นตราสารแหง่หนี# หรือสญัญาซื# อขายล่วงหน้าที, credit derivatives 
นั#นอา้งอิงเสื,อมเสียไป  
   �.-.- ไมม่ีขอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา  
 
3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื'น เพื'อเป็นทรพัยส์นิของกองทุนรวม :  

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื,น เพื,อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  
บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมไีวซึ้,งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื,น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื,นเพื,อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 
ตามที,สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดดงัต่อไปนี#  ในกรณีที,
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี,ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที,แกไ้ขดว้ย 
 
สว่นที' 1 : อตัราสว่นการลงทุนที'คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
�.q กรณีม ีcredit rating อยูใ่น � อนัดบัแรกขึ# นไป 

  
ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

�.� กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ตํ ,ากวํ ,า 
� อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที,ระบใุนขอ้ -.q-.q สว่นที, � ขอ้ q และขอ้ -.q-.� 
ส่วนที, � ขอ้ q 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที,ผูร้บัฝากหรือผูอ้อก 
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ,งดงันี#  
�.q มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
�.� เป็นธนาคารออมสิน ทั#งนี#  เฉพาะเงนิฝากหรือตราสาร 
ที,รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
หรือไมเ่กิน 10% เมื,อเป็นการลงทุนใน

ต่างประเทศหรือผูม้ภีาระผกูพนัมีภมูิลาํเนา
อยูต่่างประเทศ โดยเลือกใช ้credit rating 

แบบ national scale 
5 ตราสารที,มลีกัษณะครบถว้นดังนี#  

..q เป็นตราสารหนี#  ตราสารกึ,งหนี# กึ,งทุน หรือศุกกู ที,ผูอ้อกจดัตั#งขึ# น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที,ไดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
..� เป็นตราสารที,มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี#  
..�.q ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
..�.� ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั ,วไปโดยมีรายละเอยีดตาม
แบบ filing 
..�.- ในกรณีที,เป็นตราสารที,มกีาํหนดวนัชาํระหนี# น้อยกวา่หรือเท่ากบั 

ไม่เกินอตัราดงันี#  แลว้แต่อตัราใดจะสงูกวา่ 

1. 10% หรือ 
2. นํ#าหนักของตราสารที,ลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
-�� วนั นับแต่วนัที,ลงทุน ที,ไมไ่ดม้ีลกัษณะตาม ..�.q หรือ ..�.� ผูม้ี
ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี#  
..�.-.q ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงนิ  
..�.-.� ธนาคารออมสิน  
..�.-.- ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
..�.-.� ธนาคารเพื,อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
..�.-.. บรรษัทตลาดรองสินเชื,อที,อยูอ่าศยั  
..�.-./ ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย  
..�.-.� ธนาคารเพื,อการส่งออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
..�.-.� ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
..�.-.� บล. 
..- เสนอขายในประเทศไทย 
..� มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
... ในกรณีที,เป็นตราสารที,มีกาํหนดวนัชาํระหนี# มากกวา่ -�� วนั 
นับแต่วนัที,ลงทุนตอ้งขึ# นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 
market 

6 ทรพัยสิ์นดงันี#  
/.q ตราสารที,มลีกัษณะครบถว้นดงันี#   
/.q.q เป็นตราสารหนี#  ตราสารกึ,งหนี# กึ,งทุน หรือศุกกู ที,ผูอ้อกจดัตั#งขึ# น
ตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั#นในต่างประเทศหรือผูอ้อก
จดัตั#งขึ# นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไมร่วมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที,ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III 
/.q.� มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
/.q.- เป็นตราสารที,มลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี#  
/.q.-.q ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SETหรือในตลาดซื# อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 
/.q.-.� ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั ,วไป  โดยมรีายละเอยีดตาม
แบบ filing 
/.q.-.- ในกรณีที,เป็นตราสารที,มีกาํหนดวนัชาํระหนี# น้อยกวา่หรือ
เท่ากบั -�� วนั นับแต่วนัที,ลงทุน ที,ไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม /.�.-.q หรือ 
/.q.-.� ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี#  
/.q.-.-.q บุคคลตามขอ้ ..�.-.q – 5.2.3.9 
/.q.-.-.� สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที,ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
/.q.-.-.- สถาบนัการเงนิต่างประเทศที,มีลกัษณะทาํนองเดียวกบั  
บุคคลตามขอ้ /.q.-.-.q – 6.1.3.3.2 

รวมกนัไมเ่กนิอตัราดงันี#  แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 

1. 10% หรือ 
2. นํ#าหนักของทรพัยสิ์นที,ลงทุนใน 

benchmark + 5%  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
/.q.� ในกรณีที,เป็นตราสารที,มกีาํหนดวนัชาํระหนี# มากกวา่ -�� วนั 
นับแต่วนัที,ลงทุนตอ้งขึ# นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 
market 
/.�  ธุรกรรมดงันี#  ที,คู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 
/.�.qวreverse repo 
/.�.�วOTC derivatives 
/.-  หน่วย CIS ตามที,ระบใุนขอ้ -.q-.q สว่นที, � ขอ้ � และขอ้ 
-.q-.� ส่วนที, � ขอ้ � ที,จดทะเบียนซื# อขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO 
เพื,อการจดทะเบียนซื# อขายในกระดานซื# อขายหลกัทรพัย ์สาํหรบัผู้
ลงทุนทั ,วไปของ SET หรือของตลาดซื# อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวที,อยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุที,อาจทาํใหม้ี
การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื# อขายใน SET หรือในตลาด
ซื# อขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ)   

7 ทรพัยสิ์นอื,นนอกเหนือจากที,ระบใุนขอ้ q – ขอ้ / (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี#  ไมม่ีขอ้กาํหนดเกี,ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี 
             1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื,อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
              2. derivatives on organized exchange 
 
สว่นที' 2 : อตัราสว่นการลงทุนที'คาํนวณตามกลุม่กิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษัททุกบริษัทที,อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับริษัทดงักล่าว  
  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ,งดงันี#  แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 

1. 25% หรือ 
2. นํ#าหนักของทรพัยสิ์นที,ลงทุนใน  
benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี#  ไมม่ีขอ้กาํหนดเกี,ยวกบั group limit  
                      1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื,อการดาํเนินงานของกองทุนรวม  
                      2. derivatives on organized exchange 
 
สว่นที' 3 : อตัราสว่นการลงทุนที'คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก B/E หรือ P/N ที,นิติบคุคล

ตามกฎหมายไทย (ไมร่วมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั ,งจา่ย หรือคูส่ญัญา ดงันี#  

- รวมกนัไม่เกิน �.% เฉลี,ยในรอบปีบญัชี  

เวน้แต่เป็นกองทุนรวมที,มีอายโุครงการนอ้ย
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
q.q ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิที,มกีฎหมายเฉพาะจดัตั#งขึ# น 
q.� ธพ. 
q.- บง. 
q.� บค. 
q.. บรรษัทตลาดรองสินเชื,อที,อยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรัพยสิ์นที,กองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธิ�มาจาก
คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

กว่า q ปี ใหเ้ฉลี,ยตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บักองทุนรวมที,อายุ
กองทุนคงเหลือนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั / เดือน 
ทั#งนี#  เฉพาะกองทุนรวมที,มอีายุโครงการ
มากกวา่หรือเท่ากบั q ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงันี#  
2.1 B/E หรือ P/N ที,มเีงื,อนไขหา้มเปลี,ยนมอืแต่กองทุนรวมได้
ดาํเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการ
ที,กฎหมายกาํหนด หรือมเีงื,อนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได ้
2.2 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที,มีระยะเวลาการฝาก
เกิน q� เดือน 
2.3 total SIP ตามขอ้ . ของสว่นนี#  
(ขอ้นี# ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที,ลงทุนใน B/E P/N SN เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิ
ฝาก ที,มีอายุไมเ่กินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน
รวม หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื,อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมี
อายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

รวมกนัไมเ่กนิ 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ,งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ � ในส่วนที, q : อตัราส่วน

การลงทุนที,คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single 
entity limit) แต่ไมร่วมถึงตราสารหนี#  ตราสารกึ,งหนี# กึ,งทุน  
ที,ลกัษณะครบถว้นดงันี#  
..q มีลกัษณะตามขอ้ /.�.- และ /.�.� ของขอ้ / ส่วนที, q ตรา
ส่วนการลงทุนที,คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single 
entity limit) 
..� มี credit rating อยูใ่นระดบัตํ ,ากวา่ investment grade หรือไม่
มี credit rating 

รวมกนัไมเ่กนิ q.% 

6 derivatives ดงันี#   
6.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที,มวีตัถุประสงคเ์พื,อการลด
ความเสี,ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเสี,ยงที,มอียู ่

/.� การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที,มใิช่เพื,อการลดความเสี,ยง 
(non-hedging) 

global exposure limit 
กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
จาํกดั net exposure ที,เกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยตอ้งไม่เกิน q��% ของ NAV 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื,อการดาํเนินงานของ กองทุนรวมไม่มขีอ้กาํหนดเกี,ยวกบั 
product limit 
ทั#งนี#  การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที,แกไ้ขเพิ,มเติม  

สว่นที' 4 : อตัราสว่นการลงทุนที'คาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สยีในกิจการที'ลงทุน (concentration limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
1 ตราสารหนี#  ตราสารกึ,งหนี# กึ,งทุน ตรา

สาร Basel III และศุกกูของผูอ้อกรายใด
รายหนึ,ง (ไมร่วมถึงตราสารหนี# ภาครฐั
ไทยหรือตราสารหนี# ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี# สนิทางการเงนิ (financial liability) ของผู้
ออกตราสารรายนั#น ตามที,เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสดุ ทั#งนี#  ในกรณีที,ผูอ้อกตราสารมีหนี# สินทางการเงนิที,ออกใหมก่่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจดัการ อาจ
นํามลูคา่หนี# สนิทางการเงนิดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหนี# สินทางการเงนิตามงบ
การเงนิล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนี# สินทางการเงนินั#นจะตอ้งเป็นขอ้มลูที,มกีาร
เผยแพร่เป็นการทั ,วไป และ ในกรณีที,ผูอ้อกตราสารไมม่ีหนี# สินทางการเงนิ
ตามที,เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงั
ไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงนิในครั#งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ช ้
อตัราส่วนไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี# ของ
ผูอ้อกรายนั#นเป็นรายครั#ง เวน้แต่ ในกรณีที,ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื,นแบบ filing 
ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 
 
1.2 ในกรณีที,กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี# โดยเป็นตราสารที,ออกใหม่และม ี
credit rating อยูใ่นระดบัตํ ,ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บริษทัจดัการลงทุนเพื,อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการรายเดียวกนั
รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นราย
ครั#ง เวน้แต่กรณีที,ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื,นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที,ออกโดยบุคคลดงันี#  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงนิ 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื,อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื,อที,อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
แหง่ประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื,อการส่งออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที,ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที,มีลกัษณะทาํนองเดียวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ,ง - ไมเ่กิน q ใน - ของจาํนวนหน่วย CIS ทั#งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศที,ออกหน่วยนั#น  
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทนุในหน่วย CIS ของกองทุนที,มีลกัษณะครบถว้น
ดงันี#  โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
q. มีขนาดเล็ก 
�. จดัตั#งขึ# นใหมโ่ดยมีอายุไมเ่กนิ � ปี 
-. เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั#งนี#  การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที,แกไ้ขเพิ,มเติม โดยบริษัทจดัการอาจเลือกคาํนวณอตัราส่วนการลงทุน สาํหรบั
ทรพัยสิ์นที,ลงทุน โดยใชข้อ้มลู ณ วนัที,มีการลงทุนได ้

สว่นที' 5 : การดาํเนินการเมื'อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์'กาํหนด  
(1) ในกรณีที,กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑที์,กาํหนด แต่ต่อมาทรพัยสิ์นที,ลงทุนมีคุณสมบติัที,เปลี,ยนแปลงไป
จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบติัในการเป็นทรพัยสิ์นที,กองทุนสามารถลงทุนไดอ้กีต่อไป บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี#   
(1.1) จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี,ยวกบัชื,อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที,ทรพัยสิ์นขาดคุณสมบติั และ
จดัสง่รายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที,เกดิกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวที้,
บริษทัจดัการ  
(1.2) จาํหน่ายทรพัยสิ์นที,ขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกินกวา่ 
90 วนันับแต่วนัที,ทรพัยสิ์นนั#นขาดคุณสมบตัิ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ (4) ในส่วนที, 5 การดาํเนินการเมื,อการลงทุนไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์,กาํหนด  
(1.3) เมื,อบริษัทจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นที,ขาดคุณสมบตั ิหรือทรัพยสิ์นที,ขาดคุณสมบติัมีคุณสมบติัเปลี,ยนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑที์,กาํหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกี,ยวกบัชื,อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนใน
ทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัที,ไดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินั#นออกไปหรือวนัที,ทรพัยสิ์นมีการเปลี,ยนแปลงคุณสมบตัิ แลว้แต่กรณี 
และใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที,เกดิกรณีดงักล่าว  
 
ในกรณีที,บริษัทจดัการไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นที,ขาดคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ (1) (1.2) บริษทัจดัการตอ้งจดัทาํ
รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ,ง พรอ้มสาเหตุที,ไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดังกล่าว 
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(2) ในกรณีกองทุนรวมฟีดเดอร ์บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี#  หากปรากฏวา่มีการลงทุนในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที,คาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกจิการ
ที,ลงทุน (concentration limit) เป็นเวลา . วนัทาํการติดต่อกนั  
(2.1)  จดัทาํรายงานโดยระบรุายละเอียดเกี,ยวกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุน และวนัที,การลงทุนไมเ่ป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน - วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท้ี,บริษัทจดัการ 
(2.2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรก โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่
ตอ้งไมเ่กินระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว   
(2.3)  หากบริษทัจดัการสามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้จะจดัทาํรายงานขอ้มลูเกี,ยวกบัชื,อ จาํนวน อตัราส่วนการ
ลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว  รวมถึงวนัที,อตัราส่วนเป็นไปตามที,กาํหนด และจดัส่งรายงานดงักล่าวต่อผูด้แูลผลประโยชน์
ภายใน - วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาตาม (-.�) 
ในกรณีที,บริษัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขอตัราส่วนการลงทุนได ้บริษัทจดัการจะไมล่งทุนเพิ,มเติมในทรพัยสิ์นที,เกนิอตัราส่วน
การลงทุนจนกว่าจะเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที,กาํหนด และบริษัทจดัการจะจดัทาํรายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ,ง พรอ้ม
สาเหตุที,ไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ
ผูด้แูลผลประโยชน์ ทั#งนี#  ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาตาม (3.2) 
(3) ในกรณีที,กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที,กาํหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปนี#  จนเป็นเหตุใหไ้ม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามประกาศกาํหนด   
(3.1) กรณีที,กองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนที,มีอยูเ่ดิมนั#น  
(3.2) กรณีที,กองทุนไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบริจาค  
 
(4) ในกรณีที,มีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจาํเป็นอื,นใดทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพื,อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์,กาํหนดในขอ้ (1)(1.2) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นวา่การดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน 
บริษทัจดัการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และ
ตอ้งส่งรายงานเกี,ยวกบัการดาํเนินการของบริษัทจดัการในเรื,องดงักล่าวต่อสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ผูถื้อหน่วย
ลงทุนและผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม กอ่นครบระยะเวลาที,ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ทั#งนี#  ในการ
จดัสง่รายงานดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสามารถดาํเนินการโดยวธีิการเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัท
จดัการแทนได ้ 
 
สว่นที' 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน  
(q) ในการคาํนวณสดัส่วนการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไมนั่บช่วงเวลาดงันี#  รวมอยูด่ว้ย
ก็ได ้ทั#งนี#  จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 
(q.q) ช่วงระยะเวลา -� วนันับแต่วนัที,จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
(q.�) ช่วงระยะเวลา -� วนักอ่นเลิกกองทุน 
 
(2) ในกรณีที,กองทุนมสีดัส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี#   
(2.1) จดัทาํรายงานเกี,ยวกบัการลงทุนที,ไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทั#งเหตุผลที,ทาํใหม้ีการลงทุนไม่เป็นไป
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ตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมทั#งจดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วนัทาํการนับแต่วนัที,ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท้ี,บริษัทจดัการ 
 (2.2) ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาํเนินการเปลี,ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั#งนี#  ตามหลักเกณฑที์,กาํหนดในขอ้ (3) ในสว่นที, 6 การลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน  
 
(3) ในกรณีที,การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการ
จะดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที,สดัส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปลี,ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว  
ในการเปลี,ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ,ง บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีวิธกีารในการใหสิ้ทธิแกผู่ถื้อหน่วยลง
ทุนเดิมในการที,จะออกจากกองทุนรวมก่อนที,การเปลี,ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบ้งัคบั โดยวิธีการดงักล่าว
ตอ้งมีระยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั#งเมื,อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปลี,ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมแลว้ บริษัทจดัการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื# อคนืหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย
จนกวา่การเปลี,ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที,ครบกาํหนด 90 วนันับแต่วนัที,สดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี,ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไมม่ีผลใชบ้งัคบั บริษัทจดัการตอ้งไมเ่สนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนั#นเพิ,มเตมิ 
 
4. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไมมี่  
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 
 
4.3. รายละเอยีดเพิ,มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่ม ี 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั>งแรก :  
 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั#งแรก :  

- Internet 
- บริษัทจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื# อคืน 
 
5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั#งแรก :  

บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้กป่ระชาชนทั ,วไปในราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั#ง
แรกที,ระบุในหนังสือชี# ชวน โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื# อคืนหน่วย



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์����A                                                     46 

ลงทุน ทั#งนี#  หากมีการสั ,งซื# อหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงนิทุนจดทะเบียนกอ่นสิ# นสุดระยะเวลาเสนอขาย บริษัทจดัการ
สามารถจะปิดการเสนอขาย โดยปิดประกาศที,สาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื# อคืนหน่วยลงทุน 

อย่างไรก็ตาม กองทุนสงวนสิทธิที,จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื,อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา 
พลเมอืงสหรฐัอเมริกาหรือผูที้,มถิี,นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ,งโดยปกติมีถิ,นที,อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง
ทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ,งจดัใหม้ขีึ# นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

5.2.1 วธีิการขอรบัหนังสือชี# ชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  
ผูส้นใจสั ,งซื# อหน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี# ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัที,ผูล้งทุนควรทราบและเอกสารที,เกี,ยวขอ้งกบัการ
สั ,งซื# อหน่วยลงทุนไดที้,บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื# อคนืหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการในระยะเวลาเสนอขาย  
สาํหรบัผูล้งทุนที,ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื,อนไข และวธีิการเปิดบญัชี
กองทุนตามที,บริษัทจดัการกาํหนด  
 
5.2.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
กรณีบุคคลธรรมดา:  
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึ,งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  
หรือหลักฐานอนัใดที,บริษัทจดัการอาจกาํหนดเพิ,มเติมในอนาคต 
 
กรณีนิติบุคคล: 
(1) สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
(2) สาํเนาหนังสอืบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
(3) ตวัอยา่งลายมือชื,อผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื,อนไขการลงนาม  
(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ซึ,งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หรือหลักฐานอนัใดที,บริษัทจดัการอาจกาํหนดเพิ,มเติมในอนาคต 
 
5.2.3 วธีิการสั ,งซื# อหน่วยลงทุน  
ผูส้นใจสั ,งซื# อหน่วยลงทุนสามารถสั ,งซื# อหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื# อคนื
หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํสั ,งซื# อหน่วยลงทุนเพื,อแสดงความจาํนงในการสั ,งซื# อหน่วย
ลงทุนโดยระบุรายละเอยีดต่าง ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน  
 
5.2.4 การรบัชาํระและการเก็บรกัษาเงนิค่าซื# อหน่วยลงทุน  
ผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนตอ้งชาํระค่าซื# อหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนที,ระบุไวใ้นคาํสั ,งซื# อหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเงนิสด หรือ
เช็ค ดราฟต ์คาํสั ,งจ่ายเงนิหรือวธีิอื,นใด โดยในกรณีที,สั ,งซื# อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อม
เฉพาะสั ,งจ่ายเพื,อเขา้บญัชีเงนิฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซื# อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที,บริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี# แบงก ์ 
กรณีที,สั ,งซื# อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงนิสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสั ,ง
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จ่ายเงนิ การหกับญัชีเงนิฝากธนาคาร หรือวธีิอื,นใดที,ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงนิไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะสั ,งจ่ายเพื,อ
เขา้บญัชีเงนิฝากกระแสรายวนัในชื,อกองทุน  
กรณีที,สั ,งซื# อหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื# อคนืหน่วยลงทุนรายอื,น ผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด 
หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสั ,งจ่ายเงนิ หรือวธีิอื,นใด โดยผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสั ,งจ่ายเพื,อเขา้บญัชีเงนิฝากกระแส
รายวนัในนาม "บญัชีจองซื# อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที,บริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยู
โอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี# แบงก ์ 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที,จะปรบัปรุงเปลี,ยนแปลงขอ้มลูเกี,ยวกบับญัชีรบัชาํระคา่ซื# อหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไมถื่อว่า
ปฏบิติัผิดไปจากรายละเอยีดโครงการ  
กรณีที,ผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนชาํระค่าสั ,งซื# อหน่วยลงทุนดว้ยวธีิอื,นใดที,มิใช่เงนิสด ผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัที,ใหบ้ริษัท
จดัการสามารถเรียกเก็บเงนิไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย  
 
5.2.5 เงื,อนไขการสั ,งซื# อหน่วยลงทุน  
การสั ,งซื# อหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื,อบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื# อคนืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิคา่สั ,งซื# อ
หน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื,อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคาํสั ,งซื# อหน่วยลงทุนนั#นได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
กองทุนสงวนสิทธิที,จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื,อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมือง
สหรฐัอเมริกาหรือผูที้,มถิี,นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ,งโดยปกติมีถิ,นที,อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น
ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ,งจดัใหม้ขีึ# นและดําเนินกจิกรรมในสหรฐัอเมริกา  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั ,งซื# อหน่วยลงทุน ในกรณีที,บริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่
การสั ,งซื# อหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อชื,อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จดัการ หรือมผีลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีที,เมื,อบริษัทจดัการพบวา่
บริษทัจดัการจะไมส่ามารถปฏบิติัหน้าที,ที,เกี,ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผู้
ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามที,ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
ในการชาํระคา่สั ,งซื# อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระคา่สั ,งซื# อหน่วยลงทุนทั#งจาํนวนดว้ยเงิน ยกเวน้กรณีผูถื้อ
หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื,นที,บริษทัจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ เพื,อซื# อหน่วยลงทุนของ
กองทุน บริษัทจดัการอาจดาํเนินการใหม้ีการหกักลบกนัได ้ 

5.2.6 วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุน  
หลงัจากสิ# นสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิดการเสนอขายแลว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุน 
โดยคาํนวณจากจาํนวนเงนิที,ไดร้บัชาํระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนโดยจาํนวนหน่วยลงทุนที,ไดร้บัจดัสรรจะคาํนวณ
เป็นทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที, 5 ทิ# ง  
กรณีที,ผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนชาํระค่าสั ,งซื# อเป็นเช็ค ดราฟต ์คาํสั ,งจา่ยเงนิ หรือวิธีอื,นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหแ้กผู่ส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุน เมื,อบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงนิจากเช็ค 
ดราฟต ์คาํสั ,งจา่ยเงนิ หรือวธีิการอื,นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัที,บริษัทจดัการไดร้บัเงนิค่าสั ,งซื# อหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้ง
เป็นวนัที,อยูใ่นระหวา่งระยะเวลาเสนอขาย  
ในกรณีที,จาํนวนเงนิที,ระบุในคาํสั ,งซื# อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงนิที,บริษัทจดัการไดร้บัชาํระบริษัทจดัการจะจดัสรร
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หน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิที,ไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 
ในกรณีที,มีการสั ,งซื# อหน่วยลงทุนเกนิกวา่มลูค่าโครงการที,จดทะเบียนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหนึ,งและวรรคสองของขอ้นี#  โดยใชห้ลกัการ "สั ,งซื# อก่อนไดก้อ่น" ตามวนัและเวลาที,ไดร้บั
คาํสั ,งซื# อหน่วยลงทุน ในกรณีสั ,งซื# อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรร
จาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที,สั ,งซื# อ (Pro Rata) ใหแ้กผู่ส้ั ,งซื# อหน่วย
ลงทุนพรอ้มกนันั#น  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที,บริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่การ
จดัสรรในกรณีดงักล่าวจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกนิขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน 
เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เรื,อง หลกัเกณฑเ์กี,ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที,ของบริษัทจดัการ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ หรือมผีลกระทบต่อ
ชื,อเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อ
ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีที,เมื,อบริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏิบติัหน้าที,ที,เกี,ยวขอ้งกบักฎหมายวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือผูส้ั ,งซื# อหน่วย
ลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษตามที,ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนด โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
5.2.7 การคนืเงนิคา่สั ,งซื# อหน่วยลงทุน  
เมื,อสิ# นสุดระยะเวลาการเสนอขายแลว้หากปรากฏวา่บริษัทจดัการไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ที้,ไดร้บัการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย หรือในกรณีที,มีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกวา่
หนึ,งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที,จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั#งหมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะยุติการจาํหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงนิค่าสั ,งซื# อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที,เกิดขึ# นจาก
เงนิที,ไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้กผู่ส้ั ,งซื# อ โดยการโอนเงนิหรือชาํระเป็นเช็คตามที,ผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุน
ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นับตั#งแต่วนัถดัจากวนัสิ# นสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจดัการไม่สามารถคนื
เงนิค่าสั ,งซื# อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื,องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ 
บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบี# ยในอตัราไม่ตํ ,ากวา่รอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั#งแต่วนัถดัจากวนัที,ครบกาํหนดระยะเวลา 1 เดือน
ใหแ้กผู่ส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนดว้ย ทั#งนี#  เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั หรือสั ,งการเป็นอยา่งอื,น  
ในกรณีที,ผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไมว่า่ทั#งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื,นนอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ 
บริษทัจดัการจะดาํเนินการคืนเงนิส่วนที,ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ ใด ๆ ที,เกิดขึ# น (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูส้ั ,งซื# อหน่วย
ลงทุน โดยการโอนเงนิหรือชาํระเป็นเช็คตามที,ผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือนนับตั#งแต่วนัถดั
จากวนัสิ# นสุดระยะเวลาเสนอขาย  
 
5.2.8 เงื,อนไขการลงทุน  
บริษทัจดัการถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสั ,งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัเมื,อครบอายุโครงการ และบริษัทจดัการจะ
ดาํเนินการรบัซื# อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัดงักล่าวตามระยะเวลาที,บริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 30 วนันับจากวนัถดัจากวนัที,จดทะเบียนกองทุน โดยในการรบัซื# อคืน บริษัทจดัการมีนโยบายจะรบัซื# อคืน
เป็นจาํนวนเงนิที,จดัสรรจากเงนิสดรบัที,ไดจ้ากดอกเบี# ย หรือจากเงนิตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื,นตาม
หวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงนิสาํรองสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี)  
บริษทัจดัการสงวนสิทธิในการไม่รบัซื# อคืนหน่วยลงทุนตามที,แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบไดห้ากมีการผิดนัดชาํระดอกเบี# ย



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์����A                                                     49 

หรือเงนิตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื,นของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศการหยุดรบัคาํสั ,ง
ขายคนืหน่วยลงทุน ณ ที,ทาํการของบริษัทและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ รวมทั#งจดัทาํรายงานการไม่รบัซื# อคืนหน่วย
ลงทุนพรอ้มเหตุผลและรายงานแผนการดาํเนินงานของกองทุนใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั เพื,อ
ประโยชน์สงูสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหวา่งเสนอขายหน่วยลงทุนครั#งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลงัสิ# นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครั#งแรก หรือเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการ ตามเงื,อนไขที,กาํหนดไวใ้นโครงการ 
 
6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั>งแรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั#งแรก :  
 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั#งแรก :  

บริษทัจดัการมไิดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั#งแรก เนื,องจากเป็นการเสนอขายครั#ง
เดียว และนําเงนิไปลงทุนตามจาํนวนที,ขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่านั#น 
 
7. การรบัซื> อคืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรบัซื# อคนืหน่วยลงทุน :  
 
- บริษัทจดัการ 
 
7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนเพิ,มเติม :  

7.3. วธีิการรบัซื# อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบอตัโนมตัิ 
 
7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนเพิ,มเติม :  

7.4.1 การรบัซื# อคนืหน่วยลงทุน 

การรบัซื> อคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมตัิ 

1. บริษัทจดัการถอืว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสั ,งขายคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัตามเงื,อนไขที,บริษทัจดัการกาํหนด โดย
บริษทัจดัการจะดาํเนินการรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 4 ครั#ง ทั#งนี#  การรบัซื# อคืน
หน่วยลงทุนอตัโนมติัดงักล่าวจะทาํใหจ้าํนวนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง  
2. การพจิารณาจาํนวนเงนิและการจา่ยเงนิค่ารบัซื# อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมติัจะขึ# นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ ซึ,ง
บริษทัจดัการจะดาํเนินการรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนอตัโนมติัจากการจา่ยผลตอบแทนของกองทุนหลกั และ/หรือจากกาํไรสุทธิ 
และ/หรือกาํไรสะสมของกองทุน  
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3. บริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที,มีชื,อปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนโดย
ขึ# นอยูก่บัดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  
4. บริษัทจดัการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนที,คาํนวณได ้ณ สิ# นวนัทาํการรบัซื# อคนืหน่วยลงทุนอตัโนมติัเป็นเกณฑใ์นการ
คาํนวณราคารบัซื# อคนืหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะชาํระเงนิใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนตามที,ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี
กองทุน  
.. ในการรับซื# อคนืหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยเมื,อครบอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนที,เหลืออยูท่ั#งหมด
ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะรบัซื# อคืนเป็นจาํนวนเงนิที,จดัสรรจากเงนิสดรบัที,ไดจ้ากดอกเบี# ยหรือจากเงินตน้ของหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นตามหวัขอ้ -.q- หลงักนัเงนิสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้ม)ี 

โดยในการรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื# อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซื# อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงนิ หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั#น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี# ระยะสั#น 
(กองทุนปลายทาง) ตามที,ระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสทิธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที,ผูถื้อ
หน่วยลงทุนจะไดร้บั คาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

ทั#งนี#  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที,จะไมด่าํเนินการรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัในกรณีที,บริษัทจดัการพจิารณาเห็นวา่
การไมร่บัซื# อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัครั#งนั#นๆ เป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหน่วยลงทุน ผูส้ั ,งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถ
ยกเลิกคาํสั ,งขายคืนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นวา่เหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพเิศษสาํหรบัผูถื้อหน่วย
ลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิที,จะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีที,บริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่วา่ดว้ย
เหตุใด 

7.4.2 การชาํระเงนิค่ารบัซื# อคนืหน่วยลงทุน  
ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื,อนไข และวธีิการที,กาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะชาํระเงนิค่ารบัซื# อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้าย
คืนภายใน 5 วนัทาํการนับตั#งแต่วนัถดัจากวนัทาํการที,คาํนวณราคารบัซื# อคืนหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน โดยมใิหนั้บรวมวนัหยุดทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที,มีลกัษณะ
ในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม บริษัทจดัการจะชาํระเงนิใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามที,ระบุไวใ้นคาํขอเปิด
บญัชีกองทุน และ/หรือวธีิการอื,นใดที,บริษัทจดัการยอมรบัเพื,ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-
Wallet เป็นตน้ ทั#งนี#  กรณีที,บริษัทจดัการจดัใหม้ช่ีองทางการรบัชาํระเงินค่าขายคืนเพิ,มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
 
7.4.3 การจดัสรรเงนิใหแ้ก่ผูส้ั ,งขายคืนหน่วยลงทุน  
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ "การเลื,อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขาย
หรือไมร่บัซื# อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั ,งซื# อหรือคาํสั ,งขายคืนหน่วยลงทุนที,ไดร้ับไวแ้ลว้หรือหยุดรบัคาํสั ,งซื# อหรือคาํสั ,งขายคนื
หน่วยลงทุน" บริษัทจดัการจะจดัสรรเงนิใหแ้ก่ผูส้ั ,งขายคืน โดยคาํนวณจากราคารบัซื# อคนืหน่วยลงทุน ณ สิ# นวนัที,บริษัท
จดัการไดร้บัคาํสั ,งขายคืนหน่วยลงทุนที,สมบรูณ ์ 
ในกรณีที,ผูถื้อหน่วยลงทุนสั ,งขายคนืเป็นจาํนวนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนเงนิที,สั ,งขายคนืโดยคณูจาํนวน
หน่วยลงทุนดว้ยราคารบัซื# อคนืหน่วยลงทุนที,คาํนวณได ้ณ สิ# นวนัทาํการรบัซื# อคืนนั#น  
ในกรณีที,ผูถื้อหน่วยลงทุนสั ,งขายคนืเป็นจาํนวนเงนิ บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนที,สั ,งขายคนืดว้ยราคารบัซื# อ
คืนหน่วยลงทุนที,คาํนวณได ้ณ วนัทาํการรบัซื# อคืนนั#น ทั#งนี#  จาํนวนหน่วยลงทุนที,คาํนวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 
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ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที, 5 ทิ# ง  
คาํสั ,งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื,อบริษัทจดัการหรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้วา่ผูส้ั ,งขายคนืมจีาํนวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนที,สั ,งขายคนื  
ในกรณีที,ผูถื้อหน่วยลงทุนสั ,งขายคนืและการขายคืนดงักล่าวเป็นผลใหห้น่วยลงทุนที,ผูถื้อหน่วยลงทุนถอืตามทะเบียนผูถื้อ
หน่วยลงทุนมมีลูคา่ตํ ,ากว่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั#นตํ ,า บริษทัจดัการอาจดาํเนินการรบัซื# อคนืหน่วยลงทุนที,เหลืออยู่
ทั#งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั#งนี#  ในกรณีที,บริษัทจดัการประสงคจ์ะเปลี,ยนแปลงมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั#นตํ ,า 
บริษทัจดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
ในกรณีที,จาํนวนหน่วยลงทุนที,ผูถื้อหน่วยลงทุนสั ,งขายคนืเกินกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนทั#งหมดที,ผูถ้อืหน่วยลงทุนมอียูต่าม
ทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนประสงคจ์ะขายคืนหน่วยลงทุนทั#งหมดตามจาํนวนเท่าที,
ปรากฏอยูต่ามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการจะจดัสรรเงนิคา่รบัซื# อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั ,งขายคืนหน่วยลงทุนที,สมบรูณซึ์,งเป็นไปตามเงื,อนไขขา้งตน้
เท่าที,บริษัทจดัการสามารถรบัซื# อไดจ้ากจาํนวนเงนิสดของกองทุน  
บริษทัจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนที,รบัซื# อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัที,คาํนวณราคารบั
ซื# อคนืหน่วยลงทุน 
7.5. ระยะเวลาในการรบัซื# อคนื :  ทุก - เดือน 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื# อคืน :  

บริษทัจดัการจะรบัซื# อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัและรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนตามดุลยพนิิจของผูถื้อหน่วยลงทุนทุก - เดือน 
ทั#งนี#  การรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัจะขึ# นอยูก่บัการพจิารณาจ่ายผลตอบแทนของกองทุนหลกั และดุลยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน โดยบริษัทจดัการอาจกาํหนดวนัรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนครั#งแรกนอ้ยกวา่หรือเกนิกวา่ - เดือนนับจากวนัที,
จดทะเบียนได ้และจะประกาศหรือแจง้วนัทาํการรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาใน
การรบัซื# อคนือาจเปลี,ยนแปลงได ้ซึ,งบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนรบัทราบ 
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  
 
7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิ,มเติม :  

การจดัสรรเงนิใหแ้ก่ผูส้ั ,งขายคืนหน่วยลงทุน  
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเลื,อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไมข่าย
หรือไมร่บัซื# อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั ,งซื# อหรือคาํสั ,งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรบัซื# อคืนหน่วยลงทุน” บริษัท
จดัการจะจดัสรรเงนิใหแ้ก่ผูส้ั ,งขายคืน โดยคาํนวณจากราคารบัซื# อคนืหน่วยลงทุน ณ สิ# นวนัที,บริษัทจดัการไดร้บัการตกลง
ยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัซื# อคนืหน่วยลงทุน ซึ,งหากวนัดงักล่าวไมต่รงกบัวนัทาํการ บริษัทจดัการจะถือวา่บริษทั
จดัการไดร้บัการตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหข้ายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการวนัแรกถดัจากวนัดงักล่าว  
 
บริษทัจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนที,สั ,งขายคืนสาํหรบัผูที้,ขายคืนหน่วยลงทุน โดยหารจาํนวนเงนิที,สั ,งขายคืน
ทั#งหมดซึ,งกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ “เงื,อนไขการลงทุน” ดว้ยราคารบัซื# อคนืหน่วยลงทุนที,คาํนวณได ้ณ สิ# นวนัทาํการขายคนืนั#น 
ทั#งนี#  จาํนวนหน่วยลงทุนที,คาํนวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที, 5 ทิ# ง  
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การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื,อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้วา่ผูส้ั ,งขายคืนมีจาํนวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนที,สั ,งขายคนื  
บริษทัจดัการจะจดัสรรเงนิใหแ้ก่ผูส้ั ,งขายคนืตามการสั ,งขายคืนหน่วยลงทุนที,สมบรูณซึ์,งเป็นไปตามเงื,อนไขขา้งตน้เท่าที,
บริษทัจดัการสามารถรบัซื# อคนืไดจ้ากจาํนวนเงนิสดของกองทุนที,มีอยูข่ณะนั#น  
บริษทัจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนที,รบัซื# อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซื# อคืน
หน่วยลงทุนจาํนวนนั#น 

7.9. รายละเอยีดเพิ,มเติม :  
 
8. การสบัเปลี'ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทางการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- บริษัทจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื# อคืน 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนเพิ,มเติม :  

บริษทัจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนได ้โดยจะแจง้ใหท้ราบในหนังสือชี# ชวนส่วนสรุป
ขอ้มลูสาํคญั 
 
9. การชาํระคา่รบัซื> อคนื สบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอื'นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื,นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื,นแทน
เงนิได ้ 
 
10. การเลื'อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการอาจเลื,อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที,ไดม้ีคาํสั ,งขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี#   
(1) บริษทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื,อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีที,เขา้เหตุดังต่อไปนี#  โดย
ไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที,ทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที,ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ,งเหตุดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  
(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั ,งขายคนืหน่วยลงทุนกอ่นหรือในชว่งระยะเวลาที,บริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื# อคืนหน่วยลงทุน
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ไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
 
การเลื,อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี#   
(ก) เลื,อนกาํหนดชาํระค่าขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัทาํการนับแต่วนัที,ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั ,งขายคืนหน่วยลงทุนนั#น เวน้แต่
ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที,มคีาํสั ,งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื,อนกาํหนดการชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื,นและผูล้งทุนทั ,วไปใหท้ราบเรื,องดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  
(ค) แจง้การเลื,อนกาํหนดชาํระคา่ขายคนื พรอ้มทั#งจดัส่งรายงานที,แสดงเหตุผลของการเลื,อน และหลกัฐานการไดร้บัความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั#งนี#  บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 
(ง) ในระหวา่งการเลื,อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั ,งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัท
จดัการจะรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนนั#น โดยจะชาํระค่าขายคนืแกผู่ถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัที,ส่งคาํสั ,งขายคืนก่อนหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รบัซื> อคืนไม่สบัเปลี'ยนหน่วยลงทุนตามสั 'ง :  

11.1. บริษัทจดัการจะไมข่าย ไม่รบัซื# อคืน หรือไมร่บัสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั ,งซื# อ คาํสั ,งขายคืนหรือคาํสั ,งสบัเปลี,ยน
หน่วยลงทุนที,ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสั ,งซื# อ คาํสั ,งขายคืน หรือคาํสั ,งสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีที,ปรากฏเหตุ
ดงัต่อไปนี#   
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื# อขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื,อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีใดกรณีหนึ,งดงันี#  โดยไดร้บั
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ซึ,งใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
สาํนักงาน 
(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค) มีเหตุจาํเป็นอื,นใดเพื,อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปนี# เกิดขึ# น ซึ,งก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั  
(ก) ตลาดซื# อขายหลกัทรพัยที์,กองทุนรวมลงทุนไมส่ามารถเปิดทาํการซื# อขายไดต้ามปกติ ทั#งนี#  เฉพาะในกรณีที,กองทุน
ลงทุนในหลกัทรพัยที์,ซื# อขายในตลาดซื# อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนั#นเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณที์,ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรือรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที,ทาํใหก้องทุนไมไ่ดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที,ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ,งเหตุดงักล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั ,งซื# อหน่วยลงทุนที,รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสั ,งซื# อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน
เฉพาะราย เนื,องจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปนี#   
(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนั#น ๆ มส่ีวนเกี,ยวขอ้งกบัการกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ,งดงันี#   
1. การกระทาํที,เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี,ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิ ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
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2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การกอ่การรา้ย 
3. การกระทาํที,เป็นการปฏบิติัตามคาํสั ,งเกี,ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบคุคลผูม้ีอาํนาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื,อทราบขอ้เท็จจริงเกี,ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  
(ค) บริษทัจดัการตรวจสอบแลว้พบวา่ผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที,มิใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ
ตามบทนิยามที,กฎหมายก.ล.ต. กาํหนด 
(5) อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเปลี,ยนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื,นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ
บริษทัจดัการอนัเนื,องมาจากการที,บริษัทจดัการไมส่ามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการดาํรงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 
การเป็นนายหนา้ซื# อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยที์,เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื# อขายล่วงหน้า ซึ,งกระทาํไดไ้มเ่กิน 3 วนัทาํการ 
 
11.2. เมื,อปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไมร่บัซื# อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสั ,งซื# อหรือ
คาํสั ,งขายคืนหรือคาํสั ,งสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงัต่อไปนี#   
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที,มีคาํสั ,งซื# อหรือคาํสั ,งขายคืนหรือคาํสั ,งสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไมข่ายหรือไม่
รบัซื# อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) หรือขอ้ 11.1 (5) บริษัท
จดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื,นและผูล้งทุนทั ,วไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสั ,งซื# อหรือคาํสั ,งขายคนืหน่วยลงทุน
ดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลันดว้ย  
(2) รายงานการไมข่ายหรือไม่รบัซื# อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสั ,งซื# อหรือคาํสั ,งขายคนืหรือคาํสั ,งสบัเปลี,ยนหน่วย
ลงทุนพรอ้มทั#งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนั#นใหส้าํนักงานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีที,บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซื# อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสั ,งซื# อหรือคาํสั ,งขายคืนหรือคาํสั ,งสบัเปลี,ยน
หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) หรือขอ้ 11.1 (5) ขา้งตน้ เกนิ 1 วนัทาํการ บริษัทจดัการจะ
ดาํเนินการดงัต่อไปนี#  ก่อนการเปิดรบัคาํสั ,งซื# อหรือคาํสั ,งขายคืนหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสั ,งซื# อหรือคาํสั ,งขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทาํ
การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั#นใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทาํการกอ่นวนัเปิดรบัคาํสั ,งซื# อหรือคาํสั ,งขายคืนหน่วยลงทุน  
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที,มีคาํสั ,งซื# อหรือคาํสั ,งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื# อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื,นและผูล้งทุนทั ,วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสั ,งซื# อหรือคาํสั ,งขายคนืหน่วย
ลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีที,บริษัทจดัการไม่ขาย ไมร่บัซื# อคืน หรือไมร่บัสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั ,งซื# อ คาํสั ,งขายคนืหรือคาํสั ,งสบัเปลี,ยน
หน่วยลงทุนที,ไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสั ,งซื# อ คาํสั ,งขายคืน หรือคาํสั ,งสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุด
คาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื# อคนืหน่วยลงทุนก็ได ้ 
 
12. การหยุดขายหรือรบัซื> อคืนหน่วยลงทุน :  

เพื,อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที,มีความจาํเป็นเพื,อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของ
ประเทศ หรือเพื,อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการ
หยุดรบัคาํสั ,งซื# อ คาํสั ,งขายคนืหรือคาํสั ,งสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั ,วคราวตามระยะเวลาที,
เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสั ,งซื# อ คาํสั ,งขายคืน หรือคาํสั ,งสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 
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13. เงื'อนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ใน
กรณีต่อไปนี#  
q. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี,ยวกบัขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที,ของบริษัทจดัการ และที,แกไ้ขเพิ,มเติมในอนาคต 
�. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าที,ที,เกี,ยวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั#งนี#  ขอ้กาํหนดเกี,ยวกบั FATCA เป็นไป
ตามที,กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เรื,อง "ขอ้กาํหนดเกี,ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษี
ต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั" 
 
14. การจา่ยเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  
 
14.3. กาํหนดเวลา วธีิการ และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 
15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยที'เรยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั 'งซื> อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที,ประมาณการไดที้,เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั#งหมด) :  
 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
ประมาณการคา่ใชจ้่ายที,เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั#งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ �.�/�. ต่อปีของจาํนวนเงนิที,ไดร้บัจาก
การเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
รายละเอยีดเพิ,มเติม :  
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที,เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของจาํนวนเงนิที,ไดร้บัจากการเสนอขาย
หน่วยลงทุน 
 
รายละเอยีดเพิ,มเติม : 
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15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.2675 ต่อปีของจาํนวนเงนิที,ไดร้บัจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุน 
 
รายละเอยีดเพิ,มเติม : 
 
15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของจาํนวนเงนิที,ไดร้บัจาก
การเสนอขายหน่วยลงทุน 
รายละเอยีดเพิ,มเติม :  
 
15.2.4. คา่ธรรมเนียมที,ปรึกษาการลงทุน :  
ไม่ม ี
 
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  
ไม่ม ี
 
15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื,น ๆ :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื,นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ q.���� ต่อปีของจาํนวนเงนิที,ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
รายละเอยีดเพิ,มเติม :  
(1) ค่าใชจ้า่ยเพื,อวตัถุประสงคใ์นการเสนอหน่วยลงทุนครั#งแรก ซึ,งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื,อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ# นตาม
จาํนวนที,จ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนเฉลี,ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที,จะไดร้บัประโยชน์
จากค่าใชจ้า่ยนั#น ไดแ้ก ่ 
(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าสื,อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ่้ายดา้น
การตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนํากองทุน ทั#งนี#  คา่ใชจ้่ายขา้งตน้รวมกนัจะไมเ่กินรอ้ยละ 1.07 (รวม
ภาษีมลูค่าเพิ,ม) ของจาํนวนเงินทุนของโครงการ  
(ข) ค่าใชจ้่ายหรือคา่ธรรมเนียมที,เกี,ยวขอ้งกบัการจดัตั#งกองทุน คา่จดทะเบียนทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม และค่าใชจ้่ายต่าง 
ๆ ที,เกิดขึ# นจากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ค) ค่าใชจ้า่ยที,เกี,ยวกบัที,ปรึกษากฎหมาย 
(ง) ค่าแปลเอกสารที,เกี,ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรบัทราบความเสี,ยงจากการลงทุน เป็นตน้ 
(จ) ค่าใชจ้่ายอนัเกี,ยวเนื,องจากการลงทุนในต่างประเทศและการมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน เช่น ค่าใชจ้า่ยใน
การเปิดบญัชีเพื,อการลงทุน คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํสญัญา คา่โทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล คา่แปลเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใชจ้า่ยอื,นๆที,เกี,ยวขอ้ง เป็นตน้ 
 
(2) ค่าใชจ้า่ยเพื,อการดาํเนินงานของกองทุนซึ,งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื,อมคี่าใชจ้า่ยเกดิขึ# นตามจาํนวนที,จา่ยจริง โดย
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ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนเฉลี,ยเท่ากนัทุกวนัหรือตดัจ่ายครั#งเดียวทั#งจาํนวนตามระยะเวลาที,จะไดร้บั
ผลประโยชน์จากคา่ใชจ้่ายนั#นหรือในรอบระยะเวลาบญัชีที,เกิดคา่ใชจ้่ายดงักล่าวขึ# น ไดแ้ก่  
(ก) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชีซึ,งรวมถึงการตรวจสอบทรพัยสิ์นที,อยูใ่นประเทศและต่างประเทศ คา่ที,ปรึกษากฎหมาย 
ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที,เกดิขึ# นจากการปฏิบติัตามคาํสั ,ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  
(ข) ค่าจดัทาํ จดัพมิพ ์และจดัส่งใบแจง้ผลการแสดงความจาํนง ใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน คา่ใชจ้่ายในการจดัทาํ
และจดัพิมพค์าํขอเปิดบญัชีกองทุน ใบแสดงความจาํนงเพื,อจองซื# อหน่วยลงทุน ใบจองซื# อหน่วยลงทุน คาํสั ,งซื# อหน่วยลงทุน 
คาํสั ,งขายคืนหน่วยลงทุน บตัรตัวอย่างลายมือชื,อ หนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเอกสารที,เกี,ยวขอ้ง ค่าจดัทาํ จดัพมิพ ์
และจดัส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ค) ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารที,เกี,ยวกบัการแกไ้ขเปลี,ยนแปลงโครงการ ค่าใชจ่้ายในการลงประกาศใน
หนังสือพมิพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน คา่ใชจ้่ายต่างๆ ที,เกิดขึ# นจากการปฏบิติัตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.  
(ง) ค่าจดัทาํ ค่าพมิพแ์ละจดัส่งหนังสือชี# ชวนและรายงานประจาํปีถงึผูถื้อหน่วยลงทุน  
(จ) ค่าแปลเอกสารที,เกี,ยวกบัการดาํเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 
(ฉ) ค่าใชจ้า่ยที,เกี,ยวกบัที,ปรึกษากฎหมาย 
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน 
(ซ) ค่าใชจ้า่ย (ถา้มี) ในการดาํเนินคดีของผูด้แูลผลประโยชน์ที,ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัหนา้ที,หรือเรียกคา่สินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื,อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื,อไดร้บัคาํสั ,งจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมายเพื,อรกัษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้่ายในการติดตามหนี# ของกองทุน 
(ฌ) คา่ใชจ้่ายในการรบัชาํระหนี# เป็นทรพัยสิ์นอื,นแทนการชาํระหนี# ดว้ยเงนิตามตราสารแหง่หนี#  คา่ธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ คา่ใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม คา่ประเมนิราคา ค่าจดจาํนอง คา่ปลอดจาํนอง ค่าจดัพิมพเ์อกสาร 
ค่าใชจ้า่ย หรือคา่ธรรมเนียมอื,นใดที,เกี,ยวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้า่ยดา้นภาษี คา่ทาํประกนัภยั ค่าดแูล และเก็บรกัษา
ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการจาํหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นดงักล่าว 
(ญ) คา่ใชจ้่ายในการรบัชาํระเงนิค่าซื# อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้า่ยในการชาํระเงนิค่ารบัซื# อคืนหน่วยลงทุนหรือเงนิปันผล 
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร คา่ประกาศในหนังสือพมิพ ์
ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ คา่ประกนัความเสี,ยงจากอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ ทั#งที,
เกิดขึ# นในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสาํหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ คา่ใชจ้่ายใน
การสื,อสารโตต้อบโดยวธีิอื,นที,มใิช่ทางไปรษณีย ์
(ฏ) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื,นๆที,เกี,ยวขอ้งกบัการฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมในการทาํรายการ คา่ใชจ้า่ยของผูด้แูลผลประโยชน์ในการติดต่อกบับคุคลภายนอก เป็น
ตน้ 
(ฐ) ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการชาํระบญัชีและเลิกกองทุน 
(ฑ) ค่าใชจ้่ายที,เกิดขึ# นจากการติดตามทวงถาม หรือการดาํเนินคดีเพื,อการรบัชาํระหนี# ใดๆของกองทุนรวม 
(ฒ) ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายที,เกี,ยวกบัการชาํระราคา รบัชาํระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายในการใชบ้ริการ settlement advance หรือ contractual settlement 
เป็นตน้ 
(ณ) คา่ใชจ้่ายที,เกิดขึ# นจากผลต่างระหวา่งอตัราแลกเปลี,ยนและวธีิการคาํนวณคา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน
ต่างประเทศ กบัจาํนวนเงนิที,จา่ยชาํระจริง 
(ด) ค่าจดทะเบียนเพิ,มทุน และค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที,เกิดขึ# นจากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
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(ต) ค่าใชจ้า่ยที,เกี,ยวเนื,องกบัการติดต่อประสานงานกบับุคคลที,กี,ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ ผูร้บัมอบหมายงาน
ดา้นการจดัการลงทุน ที,ปรึกษาการลงทุนและหรือที,ปรึกษากองทุนที,อยูใ่นต่างประเทศ (ถา้ม)ี เช่น คา่โทรศพัทท์างไกล 
ค่าโทรสารทางไกล คา่เดินทาง ค่าที,พกั ค่าเบี# ยเลี# ยง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นตน้ 
(ถ) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี,ยวเนื,องกบัการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี) เช่น คา่ธรรมเนียมที,เกี,ยวขอ้งกบัผูร้บัมอบหมายงานดา้น
การจดัการลงทุน อาทิ ค่าภาษีหกั ณ ที,จ่าย ภาษีมลูค่าเพิ,มและภาษีอื,นใดที,เกิดขึ# นจากการมอบหมายงานดา้นการจดัการ
ลงทุน เป็นตน้ ค่าภาษีหกั ณ ที,จา่ย หรือภาษีอื,นใดที,เกี,ยวขอ้งทั#งในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัราคา
หลกัทรพัยเ์พื,อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือสอบทานมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ค่าใชจ้่ายในการจดัใหม้กีาร
คาํนวณผลการดาํเนินงานและระดบัความเสี,ยงของการลงทุน เป็นตน้ 
(ท) ค่าใชจ้่ายอนัเกี,ยวเนื,องจากการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน เชน่ ค่าใชจ้า่ย
ในการเปิดบญัชีเพื,อการลงทุน คา่ใชจ้่ายในการจดัทาํสญัญา คา่โทรศพัทท์างไกล คา่โทรสารทางไกล ค่าแปลเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใชจ้า่ยอื,นๆที,เกี,ยวขอ้ง เป็นตน้ 
(ธ) ค่าใชจ้า่ยของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศเพื,อเก็บรกัษาทรพัยสิ์นใน
ต่างประเทศ ซึ,งเมื,อรวมกบัค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ จะตอ้งไมเ่กินอตัราค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี
ที,กาํหนดไวใ้นขอ้ 15.2 
 
(3) ค่าธรรมเนียมที,เกี,ยวกบัการซื# อขายหลกัทรพัยท์ั#งในประเทศและต่างประเทศ เมื,อมีการซื# อหลกัทรพัยแ์ละจะถกูหกัจาก
ค่าขายหลกัทรพัยเ์มื,อมกีารขายหลกัทรพัย ์อาท ิ
(ก) ค่าอากรแสตมป์  
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหนา้การซื# อขายหลกัทรพัย ์ 
(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี,ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเสี,ยงจากอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ ทั#ง
ที,เกิดขึ# นในประเทศไทยและต่างประเทศ  
(ง) ค่าใชจ้่ายในการติดต่อซื# อขายหลกัทรพัย ์เช่น คา่โทรศพัทท์างไกล คา่โทรสารทางไกล เป็นตน้ 
(จ) ค่าภาษีหกั ณ ที,จ่าย หรือภาษีอื,นใดที,เกี,ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศทั#งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถา้ม)ี  
(ฉ) ค่าใชจ้า่ยอื,นๆ (ถา้มี) 
 
(4) ค่าใชจ้า่ยที,เกี,ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซึ,งมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.1 ถึง q..� (ถา้ม)ี โดยบริษทัจดัการจะเรียกเก็บจาก
กองทุนตามจาํนวนเงนิ และเวลาที,เกิดค่าใชจ้่ายนั#นจริง ทั#งนี#  การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.0107 
(รวมภาษีมลูค่าเพิ,ม) ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนที,เกินกวา่อตัราที,
กาํหนด  
 
หมายเหตุ :  
ในกรณีที,มีคา่ใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15 อื,นๆ ค่าใชจ้่ายที,เกี,ยวเนื,องกบักองทุนตามที,ระบุไวใ้น (4) บริษทัจดัการจะเปิดเผยแยก
เป็นรายการอยา่งชดัเจนในหนังสือชี# ชวนฉบบัขอ้มลูกองทุนรวมที,ผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจาํปี ซึ,งบริษัทจดัการ
ตอ้งจดัทําเมื,อสิ# นรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี  
การตดัจ่ายคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที,กาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย  
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ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั#งหมดของกองทุนที,เรียกเก็บจากกองทุนขา้งตน้เป็นอตัราที,รวมภาษีมลูค่าเพิ,มแลว้ ทั#งนี#  ใน
กรณีที,อตัราภาษีมลูค่าเพิ,มหรือภาษีอื,นใดมีการเปลี,ยนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายทั#งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี,ยนแปลงดงักล่าว 
 
15.3. ค่าธรรมเนียมที,เรียกเก็บจากผูส้ั ,งซื# อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุนที,ใชค้าํนวณราคาขาย
หน่วยลงทุน  
 
15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซื# อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่ม ี 
 
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
 
รายละเอยีดเพิ,มเติม :  
 
15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching Fee) 
 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) : ไม่ม ี
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
คาํอธิบายเงื,อนไข ดทีู,รายละเอยีดเพิ,มเติม  
 
รายละเอยีดเพิ,มเติม :  
 
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ไม่ม ี
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
คาํอธิบายเงื,อนไข ดรูายละเอยีดเพิ,มเติม  
 
รายละเอยีดเพิ,มเติม :  
 
15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  
อตัราตามที,นายทะเบียนเรียกเก็บ 
 
15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน : มี  
อตัราตามที,นายทะเบียนเรียกเก็บ 
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15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที,กาํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 
 
15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื,น ๆ : มี  
ตามที,จ่ายจริง 
 
รายละเอยีดเพิ,มเติม :  
ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชีของผูซื้# อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอตัราที,ธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงนิกาํหนด
โดยตดัจ่ายจากบญัชีเงนิฝากของผูซื้# อหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื,นๆ ที,ผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการหรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ,งเป็นกรณีที,บริษัทจดัการดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย ตามที,จ่าย
จริง เช่น คา่ใชจ้า่ยในการจดแจง้การจาํนํากบันายทะเบียน ค่าแกไ้ขเปลี,ยนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัท
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ  
 
บริษทัจดัการสงวนสิทธิที,จะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรบัซื# อคืนหรือการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุน
ใหก้บัผูส้ั ,งซื# อหรือผูส้ั ,งขายคืนหรือผูส้ั ,งสบัปลี,ยนหน่วยลงทุน หรือลดหย่อนหรือยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขายหรือการรบัซื# อ
คืนหรือการสบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ั ,งซื# อหน่วยลงทุนหรือผูส้ั ,งขายคืนหรือผูส้ั ,งสบัปลี,ยนหน่วยลงทุน ตามประเภทของ
ผูล้งทุน ตามมลูค่าการซื# อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสั ,งซื# อ หรือสั ,งขายคืนหรือการ
สบัเปลี,ยนหน่วยลงทุนตามเงื,อนไขที,บริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ# นในอนาคต หรือลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมใหก้บัผู ้
ถือหน่วยลงทุนที,ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื,อไปซื# อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื,นซึ,งจดัตั#งและจดัการโดยบริษัท
จดัการ หรือสั ,งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื,นที,จดัตั#งและจดัการโดยบริษัทจดัการเพื,อซื# อหน่วยลงทุนของกองทุนนี#  
ทั#งนี#  บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบโดยทั ,วกนั โดยจะปิดประกาศไวที้,สาํนักงานของบริษัทจดัการ 
 
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั#งหมดของกองทุนที,เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้เป็นอตัราที,รวมภาษีมลูค่าเพิ,มแลว้ 
ทั#งนี#  ในกรณีที,อตัราภาษีมลูค่าเพิ,มหรือภาษีอื,นใดมกีารเปลี,ยนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั#งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี,ยนแปลงดงักล่าว 
 
15.4. วธีิการคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  
บริษทัจดัการจะคาํนวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัที,
มีการคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชจ้าํนวนเงนิที,ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคาํนวณ
ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทุนตามดุลยพนิิจของบริษัทจดัการ 
 
15.5. การเปลี,ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ่้าย :  
15.5.1 ในกรณีที,บริษทัจดัการมคีวามประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามที,ไดร้ะบุไวใ้นโครงการ และได้
ดาํเนินการดงักล่าวแลว้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทั ,วถึงภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที,มี
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทั#งนี#  การเปิดเผยขอ้มลูจะกระทาํโดยวธีิการที,เหมาะสมอนัทาํใหม้ั ,นใจไดว่้าผู ้
ลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัจดัการ หรือ ณ สถานที,ในการซื# อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื# อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้ 
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การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อวา่สาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบ
การแกไ้ขเพิ,มเติมโครงการในเรื,องดงักล่าวเมื,อบริษัทจดัการไดด้าํเนินการตามขา้งตน้แลว้ 
 
15.5.2 ในกรณีที,บริษทัจดัการมคีวามประสงคจ์ะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ,มขึ# นตามที,ระบุไวใ้นโครงการ 
บริษทัจดัการจะคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกจิและประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และจะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อยา่งทั ,วถึงดว้ยวิธีการที,เหมาะสมอนัทาํใหม้ั ,นใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลู
ดงักล่าว โดยอยา่งน้อยจะจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ ณ สถานที,ในการซื# อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื# อคนืหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  ทั#งนี#  ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี#   
 
q....�.q  ในกรณีที,บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ,มขึ# นไม่เกินกวา่อตัราขั#นสงูของค่าธรรมเนียม
หรือค่าใชจ้า่ยเดิมตามที,ระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน่้อยกวา่ - 
วนัทาํการกอ่นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ,มขึ# น 
 
q....�.�  ในกรณีที,บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ,มขึ# นเกนิกวา่อตัราขั#นสงูของคา่ธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้า่ยเดิม ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั q ปีนับแต่วนัที,บริษัทจดัการประสงคจ์ะขึ# นค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าว 
บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี#  
(ก)  ในกรณีที,การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ,มขึ# นไมเ่กินกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขั#นสงูดงักล่าว บริษัท
จดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ /� วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที,
เพิ,มขึ# นดงักล่าว 
(ข)  ในกรณีที,การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ,มขึ# นเกินกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขั#นสงูดงักล่าว บริษัท
จดัการตอ้งไดร้บัมติพิเศษ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ q....� วรรคหนึ,ง 
 
ทั#งนี#  การเปลี,ยนแปลงตามขอ้ q....q วรรคสอง และ q....�.� บริษัทจดัการจะตอ้งแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน q. วนั นับแต่วนัเปลี,ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าว 
 
15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั#งหมดของกองทุนที,เรียกเก็บจากกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นอตัราที,รวมภาษีมลูค่าเพิ,ม
แลว้ ทั#งนี#  ในกรณีที,อตัราภาษีมลูค่าเพิ,มหรือภาษีอื,นใดมีการเปลี,ยนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั#งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี,ยนแปลงดงักล่าว 
 
16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที'มูลคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  
 
16.1. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ  
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16.2. เงื,อนไขพเิศษ :  

1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ ์และวธีิการที,สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
บริษทัจดัการจะคาํนวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรัพยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศใหอ้ยูใ่นรปูสกุลเงนิบาท เพื,อนํามาใชใ้น
การคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี,ยนเงนิตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที,ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือระบบอื,นใดที,มีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและ
สามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 
 
2. บริษัทจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื# อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี#   
(2.1) คาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิ# นวนัทาํการภายในวนัทาํการถดัไป  
(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื# อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ# นวนัทาํการซื# อขายหน่วยลงทุนภายในวนัทาํการ
ถดัไป ทั#งนี#  ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสิ# นวนัทาํการซื# อขายหน่วยลงทุนนั#นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาดงักล่าว  
(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดังต่อไปนี#   
(ก) วนัทาํการกอ่นวนัทาํการซื# อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการซื# อขายหน่วยลงทุน  
(ข) วนัทาํการซื# อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน � วนัทาํการถดัไป 
(ค) วนัทาํการสดุทา้ยของแต่ละเดือน โดยใหป้ระกาศภายใน � วนัทาํการถดัไป ทั#งนี#  เฉพาะในกรณีที,กองทุนรวมกาํหนด
วนัทาํการซื# อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั#งห่างกนัเกินกวา่หนึ,งเดือน 
(ง) วนัที,ปรากฏเหตุการณที์,น่าเชื,อไดว้า่จะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหรือมลูคา่หน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั โดยให้
ประกาศภายใน � วนัทาํการถดัไป 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื# อคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซื# อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศ
ภายใน � วนัทาํการถดัไป  
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที,บริษัทจดัการไมไ่ดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่วา่กรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษทัจดัการไมส่ามารถคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื# อ
คืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื# อคนืหน่วยลงทุนโดยไมช่กัชา้ ทั#งนี#  ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที,บริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศแลว้ และประกาศในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมลูคา่หน่วยลงทุนดงักล่าว 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนที,จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั#งหมดเมื,อสิ# นวนัทาํการที,
คาํนวณนั#น  

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื# อคืนหน่วยลงทุนที,ประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บั
การรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  
 
ในกรณีที,มลูคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื# อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที,สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด  
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3. การใชต้ัวเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื# อคืนหน่วยลงทุน หรือจาํนวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี#   
(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล  
(3.2) คาํนวณมลูคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สาํหรบั
มลูค่าหน่วยลงทุนเพื,อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งที, 4 ขึ# น ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุน
เพื,อใชใ้นการคาํนวณราคารบัซื# อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งที, 5 ทิ# ง  
(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามที,คาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที, 
5 ทิ# ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื# อคืนหน่วยลงทุนตามที,คาํนวณไดใ้น (3.2)  
(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ
ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตัดทศนิยมตาํแหน่งที, 5 ทิ# ง  
ในกรณีที,มีผลประโยชน์เกิดขึ# นจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นั#นรวมเขา้เป็น
ทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  
4. การคาํนวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงนิบาท  
สาํหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรัพยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคา
รบัซื# อคืนหน่วยลงทุน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี,ยนถวัเฉลี,ยเงนิดอลลาร ์(สรอ./บาท) ระหวา่งธนาคาร ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยอตัราแลกเปลี,ยนถวัเฉลี,ยของธนาคารพาณิชย ์ณ สิ# นวนัทาํการซื# อขายนั#น และในกรณีที,
ธนาคารแห่งประเทศไทยไมไ่ดป้ระกาศอตัราแลกเปลี,ยนดงักล่าวหรือกรณีที,บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชน์เห็นวา่อตัราแลกเปลี,ยนนั#นไม่มคีวามเหมาะสม หรือ เพื,อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที,จะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ,มเติมในอนาคต 
บริษทัจดัการอาจพจิารณาใชอ้ตัราแลกเปลี,ยนที,ประกาศโดยหน่วยงานอื,นใดแทน หรือตามที,มปีระกาศแกไ้ขหรือประกาศ
เพิ,มเติมได ้ 
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซื# อคนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการซื# อขายหน่วยลงทุน ภายใน � วนัทาํการ
ถดัไป 
 
16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท และบริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื,นที,เหมาะสม ในกรณีที,ไม่
สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทได ้อาทิ หนังสือพิมพร์ายวนั และจดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ที,ทาํการทุกแห่งของ
บริษทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที,ติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนที,ใช้
ในการซื# อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื,อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บริษัทจดัการกองทุนรวมจะ
จดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวดว้ยหรือไมก็่ได ้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี,ยนแปลงชอ่งทางการประกาศแทนการประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท เช่น 
หนังสือพมิพร์ายวนัหรือช่องทางอื,นใดที,เหมาะสม โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการ
จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีที,มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  
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1. ในกรณีที,ราคาหน่วยลงทุนที,ไม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที,ถกูตอ้งน้อยกว่าหนึ,งสตางค ์หรือต่างจากราคาหน่วย
ลงทุนที,ถกูตอ้งตั#งแต่หนึ,งสตางคข์ึ# นไป แต่ไมถึ่งรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที,ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะจดัทาํและสง่
รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัที,พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และ
จดัใหม้ีสาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ที,ทาํการของบริษัทจดัการเพื,อใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได ้
โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี#   
(1) ราคาหน่วยลงทุนที,ไม่ถกูตอ้ง  
(2) ราคาหน่วยลงทุนที,ถกูตอ้ง  
(3) สาเหตุที,ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง  
(4) มาตรการป้องกนัเพื,อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง ทั#งนี#  เวน้แต่ในกรณีที,ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที,ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั#งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
หรือศนูยซื์# อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง  
ในกรณีที,เหตุของความผิดพลาดซึ,งทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึ,งมีผลต่อเนื,องต่อการคาํนวณราคาหน่วย
ลงทุนครั#งต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบี# ยผิดพลาด เป็นตน้ บริษัทจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งนับแต่
วนัที,บริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งดว้ย  
 
2. ในกรณีที,ราคาหน่วยลงทุนที,ไม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที,ถกูตอ้งตั#งแต่หนึ,งสตางคข์ึ# นไป และคดิเป็นอตัราตั#งแต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที,ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัที,พบราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกูตอ้งจนถึงวนัที,ราคาหน่วยลงทุนถกูตอ้ง และดาํเนินการดงัต่อไปนี# เฉพาะวนัที,ราคาหน่วยลงทุนที,ไม่ถกูตอ้งต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที,ถกูตอ้งตั#งแต่หนึ,งสตางคข์ึ# นไป และคดิเป็นอตัราสว่นตั#งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที,
ถกูตอ้ง  
(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิ# นภายในวนัทาํการถดัจากวนัที,พบวา่ราคา
หน่วยลงทุนนั#นไม่ถกูตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที,คาํนวณราคาหน่วย
ลงทุนเสร็จสิ# น เพื,อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทาํการถดัจากวนัที,บริษัทจดัการส่ง
รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทั#งนี#  รายงานดงักล่าวจะมรีายการอยา่งน้อยดงัต่อไปนี#   
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที,ไม่ถกูตอ้ง  
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที,ถกูตอ้ง  
(ค) สาเหตุที,ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเมื,อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง  
ทั#งนี#  บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีสาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที,ทาํการของบริษัทจดัการ เพื,อใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได ้ 
(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที,ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที,ถกูตอ้งภายในวนัที,ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ประกาศชื,อกองทุนรวมที,มีการแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที,มีการแกไ้ขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพร์ายวนั
อย่างน้อยหนึ,งฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที,ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  
(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ื# อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนที,ไดซื้# อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที,ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํ
การนับแต่วนัที,ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  
(5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพื,อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั#งสาํเนารายงาน
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การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที,จดัทาํตาม (1) ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 7 วนัทาํ
การนับแต่วนัที,ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานั#น เวน้แต่
ในกรณีที,ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที,ไม่อาจควบคุมได ้บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกนัใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสารที,ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่การที,ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที,ไม่อาจควบคุมไดแ้ทน  
 
3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปนี#   
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที,ไมถ่กูตอ้งตํ ,ากวา่ราคาหน่วยลงทุนที,ถกูตอ้ง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี#   
(ก) กรณีที,เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซื้# อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ,งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที,ไมถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที,ถกูตอ้ง  
หากปรากฏวา่ผูซ้ื# อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยูน่อ้ยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที,จะตอ้งลด 
บริษทัจดัการจะจา่ยเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที,ขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนที,
เหลืออยูนั่#นและจา่ยเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที,ขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื,อชดเชยราคา
ใหแ้กก่องทุนเปิด เวน้แต่การที,ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที,ไมอ่าจควบคุมได ้เช่น ราคา
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั#งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรือศนูยซื์# อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว  
(ข) กรณีที,เป็นการรับซื# อคนืหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ,มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ,งมี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที,ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที,ถกูตอ้ง หรือจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเป็น
จาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื,อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื,อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที,ไมถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนที,ถกูตอ้ง (overstate) บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงันี#   
(ก) กรณีที,เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ,มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซื้# อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ,งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที,ไมถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที,ถกูตอ้ง หรือจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื,อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซื้# อหน่วยลงทุน  
(ข) กรณีที,เป็นการรับซื# อคนืหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ,งมี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที,ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที,ถกูตอ้ง  
หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยูน่อ้ยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที,
จะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที,ขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วย
ลงทุนที,เหลืออยูนั่#นและจา่ยเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที,ขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื,อชดเชย
ราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที,ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที,ไม่อาจควบคุมได ้เช่น 
ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั#งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซื์# อขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว  
ในกรณีที,บริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซื้# อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมมีลูคา่ไม่ถึงหนึ,งรอ้ย
บาท บริษัทจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที,มีการจา่ยเงนิใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าว
ไม่มสีถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัที,ผูด้แูล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเพื,อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้# อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) 
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บริษทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบริษัทจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้ 
 
�. บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที,เกดิขึ# นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศการ
แกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสือพิมพ ์ค่าออกเช็ค คา่ใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซื้# อหน่วยลงทุนและ
ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีที,ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที,ไมอ่าจควบคุมได ้ 
 
17. ชื'อผูเ้กี'ยวขอ้ง :  
 
17.1. ชื,อบริษัทจดัการ :  
 
ชื,อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  
 
17.2. ชื,อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื,อ : ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 
17.3. ชื,อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  
 
17.4. ชื,อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  
 
17.5. ที,ปรึกษา :  
 
17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ชื,อ : นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ�  

ชื,อ : นายพจน์ อศัวสนัติชยั  

ชื,อ : นายธนะวฒิุ พบิลูยส์วสัดิ�  

ชื,อ : นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

ชื,อ : นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง  

ชื,อ : นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

ชื,อ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ์

ชื,อ : นางสาวพจนรตัน์ ศิริพพิฒัน์ 

ชื,อ : นางสาวธญัพร  ตั#งธโนปจยั 
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ชื,อ : นางสาวอริสา ชุมวสิตูร 

ชื,อ : นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์

รายละเอยีดเพิ,มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรือบุคคลอื,นที,ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
 
17.7. การแต่งตั#งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัที,สิ# นสุดรอบบญัชี : วนัที,  เดือน  
18.2. วนัที,สิ# นสุดรอบบญัชีครั#งแรก : วนัที,  
 
18.3. รายละเอยีดเพิ,มเติม :  

วนัที,สิ# นสุดรอบบญัชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัที,จดทะเบียนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  
วนัที,สิ# นสุดรอบบญัชีครั#งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัที,จดทะเบียนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  
 
19. การขอมตขิองผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ :  

การแกไ้ขเพิ,มเติมโครงการหรือแกไ้ขวธีิการจดัการ ในกรณีดงัต่อไปนี#  
 
q�.q บริษัทจดัการอาจขอใหส้าํนักงานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ทั#งนี#  สาํนักงานอาจกาํหนด
เงื,อนไขใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัเพื,อประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบก็ได ้
(q) การเปลี,ยนแปลงขอ้กาํหนดเกี,ยวกบัการขายและการรบัซื# อคืนหน่วยลงทุน 
(�) การเพิ,มชนิดหน่วยลงทุนที,ไม่ทาํใหสิ้ทธิที,ผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง 
(-) การเปลี,ยนแปลงประเภทของทรพัยสิ์นที,กองทุนรวมลงทุนหรืออตัราส่วนการลงทุนที,สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน 
(�) การคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารบัซื# อคนืหน่วย
ลงทุน แลว้แต่กรณี ตามขอ้ q/ 
(.) กรณีอื,นใดนอกเหนือจาก (q) (�) (-) และ (�) 
การแกไ้ขเพิ,มเติมโครงการตามวรรคหนึ,งตอ้งไมม่ีผลกระทบอยา่งมนัียสาํคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ทาํใหผ้ลตอบแทนและ
ความเสี,ยงของกองทุนเปลี,ยนแปลงไปอยา่งมนัียสาํคญัหรือเป็นประโยชน์สงูสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั#งปวง 
 
q�.� การแกไ้ขเพิ,มเติมโครงการโดยใชว้ธีิการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฎวา่มติเสียงขา้งมากหรือมติพเิศษมจีาํนวน
ไม่เกินรอ้ยละ .. หรือไมเ่กนิรอ้ยละ �� ใหบ้ริษัทจดัการส่งเอกสารหลกัฐานเกี,ยวกบัการขอมติและการนับมติไปยงัผูด้แูล
ผลประโยชน์ เพื,อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตินั#น 
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q�.- การแกไ้ขเพิ,มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปนี#  ใหถื้อวา่สาํนักงานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิ,มเติมโครงการในเรื,อง
ดงักล่าว 
(q) การแกไ้ขเพิ,มเติมซึ,งมผีลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทั#งปวงไดร้ับประโยชน์เพิ,มขึ# นในกรณีดงันี#  
(ก) การลดมลูคา่ขั#นตํ ,าในการซื# อหน่วยลงทุน 
(ข) การเพิ,มช่องทางในการขายและรบัซื# อคนืหน่วยลงทุน 
(ค) การเพิ,มจาํนวนผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื# อคนื 
(ง) การเพิ,มความถี,ของการส่งคาํสั ,งซื# อขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ,งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสาํคญั 
(จ) การลดเวลาส่งคาํสั ,งซื# อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ากอ่นมกีารเปิดใหข้ายและรบัซื# อคืนหน่วยลงทุน 
(�) การแกไ้ขเพิ,มเติมที,ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. �.-. 
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั ,งที,ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
(-) การแกไ้ขเพิ,มเติมชื,อและรายละเอยีดอื,นของบุคคลใหถ้กูตอ้ง 
(�) การแกไ้ขเพิ,มเติมเพื,อเปลี,ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ 
(.) การแกไ้ขเพิ,มเติมเพื,อลดคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามขอ้ q....q วรรค � 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้
ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทั#งนี#  การขอมติเพื,อแกไ้ขเพิ,มเติมโครงการเป็นไปตามที,กาํหนด
ไวใ้นมาตรา q�� มาตรา q��/q มาตรา q��/� และมาตรา q��/- แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. �.-. 

20. ขอ้กาํหนดอื'น ๆ :  

20.1. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ,งในสาม  
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไม่เกินหนึ,งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที,จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั#งหมด ในกรณีที,บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึ,งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที,จาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั#งหมด บริษัทจดัการตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั#นในสว่นที,เกนิกวา่หนึ,งในสามของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที,จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั#งหมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนันั#นใหม้จีาํนวนไมเ่กินหนึ,งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที,จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั#งหมดของกองทุนรวมนั#นภายใน
ระยะเวลาที,ประกาศกาํหนด หรือดาํเนินการเลิกกองทุนรวมนั#นทนัที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน เรื,อง หลกัเกณฑเ์กี,ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที,ของบริษัทจดัการ และหรือประกาศ
ที,เกี,ยวขอ้ง 
 
20.2 การรบัผลประโยชน์ตอบแทน เนื,องจากการที,กองทุนใชบ้ริการบุคคลอื,น (Soft Commission)  
บริษทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทน เพื,อกองทุนจากบุคคลที,เป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเนื,องจากการใชบ้ริการของบุคคล
ดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี#   
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที,รบัไวนั้#นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที,มีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเกี,ยวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
(2) ตอ้งไมม่ีพฤติกรรมที,แสดงใหเ้ห็นวา่บริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั#นบ่อยครั#งเกินความจาํเป็น เพื,อใหก้องทุนไดร้ับ
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ประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ,งใหแ้ก่กองทุนที,อยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้ง
กระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยที์,อาจมไีวไ้ดข้องกองทุนนั#นดว้ย  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการไมส่ามารถรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื,องจากการที,กองทุนใชบ้ริการบุคคลอื,น (Soft 
Commission) เพื,อประโยชน์ของบริษัทจดัการได ้เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชน์ตามเทศกาลที,เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบติัที,บริษัทจดัการประกาศไวภ้ายในบริษัท ซึ,งผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดแูนวทางนี# ไดที้,บริษัทจดัการ  
 
20.3 การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนที,ไมม่ีภมูลิาํเนาในประเทศไทย 
ในกรณีที,ผูถื้อหน่วยลงทุนไมม่ีภมูิลาํเนาในประเทศไทยและไมไ่ดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื,น บริษัทจดัการจะอา้งอิงที,อยูข่องบริษัท
จดัการเป็นภมูิลาํเนาเพื,อการวางทรพัยใ์นกรณีที,ตอ้งมีการวางทรพัย ์

ชื,อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

ที,อยู:่ ���/�� อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั#น / และ q� ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ q���� 
โทรศพัท ์� �/�- -��� โทรสาร � �/�- -��� 
 
20.4 ขอ้กาํหนดเกี,ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที,เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ,งต่อไปจะ
เรียกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที, 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิที,ไม่ใช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเกี,ยวกบับญัชีของบุคคล
ที,อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ,งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกนั ผูซ้ึ,งมีถิ,นที,อยู่
ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซึ้,งมถิี,นที,อยูท่างภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ,งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นั#น นอกจากนี# ยงัปรากฏดว้ยวา่
ในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศกาํลงัดําเนินการออกกฎหมายที,มีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที,คลา้ยคลึงกบั 
FATCA (ซึ,งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายต่างประเทศที,เกี,ยวขอ้ง”)  
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ,งถกูกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าที,ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บุคคลที,มีลกัษณะตามหลกัเกณฑที์, FATCA กาํหนดหน้าที,ในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื,อหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบั
ประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที,ในการกาํหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง 
FATCA เป็นตน้  
ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเ่ขา้ผกูพนัตนเพื,อปฏบิติัตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั#นจะไดร้บัผลกระทบที,สาํคญัในสองกรณี 
คือ  
(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงนิที,กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขายทรพัยสิ์นทาง
การเงนิในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ,งจะเริ,มตน้ตั#งแต่วนัที, 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และ
เงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ,งอาจรวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกบั
สถาบนัการเงนิอื,นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ,งจะเริ,มตน้ตั#งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนั
การเงนิของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที,เขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึ,งรวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื# อคืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ที,ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ที,
จ่ายดงักล่าวกอ่นชาํระใหก้บักองทุนรวมที,เป็น NPFFI  
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(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทั#งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั#งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื# อคืนหน่วยลงทุน ที,เขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงบัการทาํ
ธุรกรรมทางการเงนิหรือยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ,งอาจทาํใหก้องทุนรวมไม่สามารถ
ดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไมม่ปีระสิทธิภาพ รวมถงึอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่
สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื# อคืนหน่วยลงทุนไดอ้ีกต่อไป  
เพื,อมใิหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั#งเพื,อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื,อปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที,เกี,ยวขอ้ง และเพื,อใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้
ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที,เกี,ยวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ,งรวมทั#งผูที้,เกี,ยวขอ้งกบั
การปฏิบติังานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื# อคืนหน่วยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงันี#   
(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที,เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที,กฎหมายต่างประเทศ
ที,เกี,ยวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งขอ้มลู (เช่น ชื,อ ที,อยู ่เลขประจาํตวัผู ้
เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จาํนวนและมลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงนิปันผลที,ไดร้บั 
เป็นตน้)ที,มีอยูใ่นบญัชีทั#งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนั#นกบับริษัทจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทั#งในและต่างประเทศ ตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที,เกี,ยวขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรือคาํยนิยอม เพิ,มเติม เพื,อยนืยนัหรือพสิจูน์ทราบความ
เกี,ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที,กาํหนด
ไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื,อขอ้มลูที,เคยใหไ้วม้ีการ
เปลี,ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื,อยืนยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที,เกี,ยวขอ้ง (ในกรณี
ที,เป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทั#งนี#  เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว  
(3) ดาํเนินการอื,นใดเพื,อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที,เกี,ยวขอ้ง  
เพื,อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที,จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั#งเพื,อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วย
ลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิ,มขึ# นหากมีการดาํเนินการที,สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที,เกี,ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที,
ผูถื้อหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที,บริษัทจดัการกาํหนด บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ,งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี# ตามความจาํเป็นและความเหมาะสมโดยถือวา่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบ  
การดาํเนินการตามที,บริษัทจดัการแจง้นี# แลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงที,ไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี  
(1) ไม่รบัคาํสั ,งซื# อ/ สบัเปลี,ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  
(2) ระงบัหรือหยุดใหบ้ริการ และดาํเนินการคืนเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  
(3) ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ที,จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรือเงนิที,ชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย
ลงทุนรายนั#นได ้เพื,อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที,เกี,ยวขอ้ง ทั#งนี#  ตอ้งไมข่ดักบักฎหมาย
ของประเทศไทย  
(4) ดาํเนินการอื,นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์
เพิ,มขึ# น หากมีการดาํเนินการที,สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที,เกี,ยวขอ้งขา้งตน้  
การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํเพื,อ
หลีกเลี,ยงมใิหบ้ริษัทจดัการและกองทุนมีการดาํเนินการที,ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที,
เกี,ยวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถกูหกั ณ ที,จา่ย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที,กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ,งในทางปฏิบติั
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บริษทัจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนที,เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคล
ตามที,กฎหมายต่างประเทศที,เกี,ยวขอ้งกาํหนด)เท่านั#น  
ทั#งนี#  ในกรณีที,กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ,มเติมขอ้กาํหนดเพื,อรองรบัการดาํเนินการตามที,บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธไิว ้
ขา้งตน้ บริษัทจดัการ(รวมถึงผูที้,เกี,ยวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งขอ้มลู
ของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอื,นใดที,ราชการกาํหนด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทุน  
 
20.5 การรบัค่าธรรมเนียมการจดัการคนืจากกองทุนต่างประเทศ  
ในกรณีที,กองทุนต่างประเทศคนืเงนิคา่ธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื,อเป็นค่าตอบแทนเนื,องจากการที,กองทุนนําเงนิไป
ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหเ้งนิจาํนวนดงักล่าวตกเป็น
ทรพัยสิ์นของกองทุน 
 
21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามที'ประกาศกาํหนด : 

กรณีที,บริษัทจดัการมีการบริหารกองอสงัหาริมทรพัย ์หรือกองทุนรวมโครงสรา้งพื# นฐาน  

ในกรณีที,บริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามที,ประกาศกาํหนด บริษัทจดัการจะดาํเนินการเปลี,ยนใหบ้ริษัท
จดัการรายอื,นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวิธีการขอรบัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติ
โดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ,งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที,
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั#งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัที,รูห้รือควรรูว้า่ไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ ทั#งนี#  หากมี
เหตุจาํเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการ
คดัเลือกบริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีที,มคี่าใชจ้่าย
เกิดขึ# นจากการเปลี,ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่
สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาที,กาํหนด บริษัทจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวมตอ่ไป 
 
22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที,ปฏบิติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ
กองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั ,งที,ออกโดยอาศยัอาํนาจ
แหง่กฎหมายดงักล่าว ทั#งนี#  ในกรณีที,ขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั ,ง
ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั ,งนั#น ใหถื้อวา่บริษัท
จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั#งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที,ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูด้แูล
ผลประโยชน์มีอาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั#งนี#  การลงนามในขอ้
ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ที,ไดร้บัการแต่งตั#งโดยชอบ ใหถื้อว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทั#งปวง 
 
การที,ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื# อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี#  ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที,จะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม 
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โครงการจดัการกองทุนรวมที,ผ่านการอนุมติัจากสาํนักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ,มเติมตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที,แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ
กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ,งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 
 

1. บริษทัจดัการ :  
 
ชื�อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  
ที�อยู ่(ภาษาไทย) : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั1น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ที�อยู ่(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 หน้าที� และความรบัผิดชอบ :  

(1) รบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมการรบัซื1 อคืนหน่วยลงทุน คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนกอ่น
ระยะเวลาถือครองที�กาํหนดในโครงการ (ถา้มี) คา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและคา่ธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย และหรือ 
เงนิตอบแทนอื�นใด ตามอตัราที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที�เรียกเก็บจากผูส้ั �งซื1 อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม"  
(2) ปฏเิสธการจองซื1 อหรือสั �งซื1 อ หรือสั �งขาย หรือหยุดรบัคาํสั �งซื1 อหรือคาํสั �งขายคืน หรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามที�
ระบุไวใ้นโครงการ  
(3) เลื�อนกาํหนดการชาํระคืนเงนิค่ารบัซื1 อคนืหน่วยลงทุนตามที�ระบุไวใ้นโครงการ  
(4) รบัชาํระหนี1 เพื�อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื�นแทนการชาํระหนี1 ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่งหนี1 ตามที�ระบุไวใ้นโครงการ  
(5) ชาํระคา่รบัซื1 อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื�นแทนเงนิ ตามที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ “การชาํระค่ารบัซื1 อ
คืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื�นแทนเงนิ”  
(6) สิทธิอื�นใดตามที�กฎหมายกาํหนด  
 
2. หนา้ที�และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ  
บริษทัจดัการมหีนา้ที�และความรบัผิดชอบดงันี1   
(1) การจดัตั1ง เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมและจดทะเบียนกองทุน  
(ก) ยื�นคาํขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซึ�งเป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  
(ข) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนเปิดต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอตัราที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ในกรณีที�หลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรือถกูทาํลาย  
(ค) ดาํเนินการเพิ�มจาํนวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที�กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กาํหนด  
(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ�มเติมจาํนวนและมลูคา่หน่วยลงทุนที�จาํหน่ายแลว้ทั1งหมด ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน ใหแ้ก่
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวนัที� 20 ของเดือนถดัไป  
(จ) แจง้การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้มลูที�ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ�มจาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนและการแกไ้ขเพิ�มเติม
จาํนวนและมลูคา่หน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั1งหมดของกองทุนใหแ้ก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 
วนัทาํการนับแต่วนัที�ไดแ้กไ้ขเพิ�มเติมนั1น  
(ฉ) เปลี�ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วธีิจดัการกองทุนภายใตห้วัขอ้ "วธีิการแกไ้ขโครงการ
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จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ"  
(ช) จดัทาํหนังสือชี1 ชวนใหมทุ่กรอบปีบญัชีเพื�อแสดงขอ้มลูเกี�ยวกบักองทุน ณ วนัสิ1 นปีบญัชี และส่งใหแ้ก่สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับแต่วนัสิ1 นปีบญัชีนั1น  
(ซ) ประกาศขอ้มลู รายละเอยีด การดาํเนินการต่างๆ ที�เกี�ยวกบักองทุนตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาํหนด  
(ฌ) ดาํเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” และ “การดาํเนินการของบริษัทจดัการเมื�อ
เลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  
(ญ) จดัใหม้กีารชาํระบญัชีตามหวัขอ้ "การชาํระบญัชีกองทุนรวม และวธีิการเฉลี�ยเงนิคืนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนเมื�อเลิก
โครงการ"  
 
(2) การบริหารกองทุน  
(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นโครงการที�ไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วย
ลงทุนอยา่งเคร่งครดั  
(ข) นําเงนิของกองทุนไปลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื�น และซื1 อ ขาย ซื1 อลด ขายลด ไถ่ถอน 
จาํหน่าย สั �งโอน รบัโอน เปลี�ยนแปลง เพิ�มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยส์ินที�ลงทุนไวนั้1นตามที�บริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการที�ไดร้บั
อนุมติั ทั1งนี1  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  
(ค) จดัใหม้ีการฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์  
(ง) สั �งผูดู้แลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จาํหน่าย จ่ายโอน ตลอดจนชาํระและรบัชาํระราคาคา่หลกัทรพัย ์ 
(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงนิตอบแทนอื�นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที�เรียกเก็บจากผู้
สั �งซื1 อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  
(ฉ) เบิกจา่ยเงนิของกองทุนสาํหรบัค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานของกองทุนภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที�
เรียกเก็บจากกองทุนรวม"  
(ช) กาํหนดราคาที�เป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เพื�อใชใ้น
การคาํนวณทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีที�บริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธีิการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนตามที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะที�คาํนวณมลูคา่  
(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที�กองทุนถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่าที�จาํเป็น เพื�อรกัษาประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ฌ) ดแูล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ดาํเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหาย 
ทั1งนี1  เพื�อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในการดาํเนินการตามขอ้ “การรบัชาํระหนี1 เพื�อกองทุนรวมดว้ยทรพัยส์นิอื�น”  
 
(3) การจดัทาํบญัชีและการรายงาน  
(ก) จดัทาํบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น  
(ข) จดัทาํรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ1 นวนัทาํการนั1น  
(ค) จดัทาํรายงานการซื1 อขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื�นเพื�อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ1 นวนัทาํการนั1น  
(ง) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื1 อคืนหน่วยลงทุนตามที�ระบุไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการคาํนวณ 
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กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการดาํเนินการในกรณีที�มลูค่าหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง"  
(จ) จดัทาํและจดัส่งรายงานตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  
 
(4) การขายและรบัซื1 อคนืหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  
(ก) จดัใหม้ีคาํสั �งจองซื1 อหน่วยลงทุน คาํสั �งซื1 อหน่วยลงทุน หรือคาํสั �งขายคนืหน่วยลงทุนซึ�งมีลกัษณะเป็นไปตามที�กฎหมาย 
ก.ล.ต. กาํหนด  
(ข) ขายและรบัซื1 อคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการที�ระบุในโครงการและหนังสือชี1 ชวน  
(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการที�กาํหนดในขอ้ "การจดัสรรหน่วยลงทุน" และ "การจดัสรรเงนิใหแ้ก่ผูส้ั �งขายคืนหน่วย
ลงทุน"  
(ง) ดาํเนินการจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที�จะรบัซื1 อคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเลื�อน
กาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไมข่ายหรือไม่รบัซื1 อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาํสั �งซื1 อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชาํระค่ารบัซื1 อคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื�นแทนเงนิ”  
(จ) ดาํเนินการยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนที�รบัซื1 อคืนซึ�งไดร้ับการจดัสรรแลว้ในวนัทาํการถดัจากวนัที�บริษัทจดัการทาํการ
ซื1 อขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั1น  
(ฉ) ดาํเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีที�มลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง"  
(ช) จดัใหม้ีและเก็บรกัษาไวซึ้�งสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
(ซ) เปิดบญัชกีองทุนและออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั �งซื1 อหน่วยลงทุน  
(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที�มไิดท้าํการซื1 อขายและไมม่ีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามที�ระบุ
เงื�อนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซื1 อคนืหน่วยลงทุน"  
(ญ) จดัใหม้รีายงานขอ้มลูของกองทุนตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในกรณีที�จะดาํเนินการตามขอ้ “การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน”  
 
(5) การแต่งตั1งบุคคลอื�น  
(ก) แต่งตั1งผูด้แูลผลประโยชน์ซึ�งมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี�ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่งตั1งผูดู้แลผลประโยชน์อื�นตามเงื�อนไขในการเปลี�ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "เงื�อนไขการเปลี�ยนตวั
ผูด้แูลผลประโยชน์" ทั1งนี1  โดยไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
(ข) แต่งตั1งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
(ค) แต่งตั1งผูส้อบบญัชีทรพัยส์นิที�ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวา่ดว้ยการให้
ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  
(ง) แต่งตั1งผูช้าํระบญัชีของกองทุน เมื�อยุติหรือเลิกกองทุน ทั1งนี1 โดยความเห็นชอบของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(จ) แต่งตั1งหรือดาํเนินการเป็นนายทะเบียนตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร  
(ฉ) แต่งตั1งและถอดถอนที�ปรึกษา (ถา้มี) ที�ทาํหนา้ที�เป็นปรึกษาของบริษัทจดัการตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดไวใ้นโครงการ  
(6) การดาํเนินการอื�น ๆ  
(ก) กระทาํนิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ�งบริษัทจดัการมีอาํนาจกระทาํไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  
(ข) ปฏิบติัการอื�นๆ เพื�อใหบ้รรลุซึ�งวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซึ้�งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้
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ขอบเขต หน้าที� และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ ทั1งนี1  จะปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที�ปฏบิติัตามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั �งที�ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั1งนี1  ในกรณีที�ขอ้กาํหนดในขอ้
ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั �งดงักล่าว หากบริษัท
จดัการกองทุนไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั �งนั1น ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนไดป้ฏิบติัให้
เป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  
 
เงื�อนไขการเปลี�ยนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที�มีการเปลี�ยนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยคาํสั �งของสาํนักงาน หรือโดยเหตุอื�นใดตามพระราชบญัญติั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งดาํเนินการตามที�จาํเป็นเพื�อใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมรายใหมเ่ขา้ทาํหนา้ที�ต่อไปได ้ซึ�งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมราย
ใหม ่ 
 
2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชื�อ : ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
ที�อยู ่: เลขที� 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 
สิทธิ หน้าที� และความรบัผิดชอบ :  

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนสาํหรบัการทาํหนา้ที�เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั1งผูด้แูลผลประโยชน์  
(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั1งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
2.2 หนา้ที�และความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  
(1) หนา้ที�โดยทั �วไป  
(ก) ดแูลใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามหนา้ที�และความรบัผิดชอบตามที�ระบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "สิทธิ หนา้ที� และ
ความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั  
(ข) รบัรองความถกูตอ้งในการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ และ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารบัซื1 อคืนหน่วยลงทุนที�บริษัทจดัการไดค้าํนวณไวแ้ลว้ตามที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "วิธกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาใน
การคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดาํเนินการในกรณีที�มลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง" ของโครงการ  
(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาที�เป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีที�บริษัทจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่การ
คาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไมเ่หมาะสมกบั
สภาวะการณใ์นขณะที�คาํนวณมลูค่า  
(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดาํเนินการในกรณีที�มลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง”  



  ขอ้ผกูพนักองทุนเปิดเค ฟิกซเ์ดท เอเชียน บอนด ์2022A   5 
 

(จ) ชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุนและหรือชาํระผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นอื�นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามคาํสั �งของบริษัทจดัการ  
(ฉ) จ่ายเงนิเฉลี�ยคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามคาํสั �งของผูช้าํระบญัชี  
(ช) รบัเงนิคา่ขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพื�อเขา้บญัชีของกองทุน  
(ซ) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคาํสั �ง หรือขอ้บงัคบัอื�นใดที�ออก
ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ฌ) ดาํเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าที�ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกคา่สินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั1งนี1  เพื�อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั1งปวงหรือเมื�อไดร้บัคาํสั �งจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีที�บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหวัขอ้ “การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การไมข่ายหรือไม่รบัซื1 อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื1 อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุน
ที�ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือการหยุดรบัคาํสั �งซื1 อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุน”  
(ฎ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การชาํระบญัชีกองทุนจะเสร็จสิ1 นดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้าํระบญัชีปฏิบติัตาม
มาตรา 130 แหง่กฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที�ผูช้าํระบญัชีกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามมาตรา 130 แหง่กฎหมาย 
ก.ล.ต. ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายงานใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
(ฏ) ดําเนินการรบัและจ่ายเงนิจากบญัชีของกองทุนในเวลาที�กาํหนดตามคาํสั �งของบริษัทจดัการโดยผูด้แูลผลประโยชน์
จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที�เกิดขึ1 นในกรณีที�ผูด้แูลผลประโยชน์ไมส่ามารถดาํเนินการรบัหรือจ่ายเงนิได้
ทนัเวลา  
(ฐ) ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนทาํการตรวจสอบบญัชีหลกัทรพัย ์
บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื�นของกองทุนไดภ้ายในเวลาทาํการปรกติของผูด้แูลผลประโยชน์  
(ฑ) ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูด้แูลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอิสระ หรือผูช้าํระบญัชีของ
กองทุน หรือหน่วยงานผูม้ีอาํนาจควบคุมผูด้แูลผลประโยชน์ ขอคาํชี1 แจงไมว่า่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตามเกี�ยวกบั
การกระทาํการใดๆที�มีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเรื�องอื�นใดเกี�ยวกบักองทุน ผูด้แูล
ผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งทาํรายงานเกี�ยวกบัคาํขอดงักล่าวพรอ้มรายงานขั1นตอนการ
ปฏบิติัที�ผูด้แูลผลประโยชน์ไดก้ระทาํไปแลว้ หรือที�จะกระทาํต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไมช่กัชา้  
(ฒ) ดาํเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการขออนุญาตนําเงนิตราเขา้ออกประเทศตามคาํสั �งของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง
ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการปริวรรตเงนิตรา (ถา้มี)  
(ณ) ดาํเนินการชาํระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 
(ถา้ม)ี  
(ด) รบัชาํระเงนิจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงนิปันผลและดอกเบี1 ยจาก
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และดาํเนินการส่งเงนิกลบัมายงัประเทศไทยตามคาํสั �ง
ของบริษัทจดัการ รวมทั1งคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นที�ไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงนิต่างประเทศและแปลงเป็นเงนิบาทเพื�อ
คาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ถา้ม)ี  
(ต) นําส่งภาษีที�เกี�ยวเนื�องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี)  
(ถ) หนา้ที�อื�นใดตามที�กฎหมายเกี�ยวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมาย ก.ล.ต.กาํหนด โดยจะปฏิบติัให้
เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) หนา้ที�ในการรบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  
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(ก) รบัฝาก ดแูล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุนโดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูด้แูล
ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื�นใดที�ผูด้แูลผลประโยชน์ดแูลรกัษาอยูจ่นกวา่จะเลิกกองทุนพรอ้มทั1งดแูลใหก้าร
เบิกจา่ยทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามที�ระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือชี1 ชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไว้
อย่างปลอดภยัที�ผูด้แูลผลประโยชน์ ที�บริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และที�ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื�นทั1งนี1  หากมีการเปลี�ยนแปลงสถานที�เก็บรกัษาทรพัยสิ์นตอ้งไดร้บั
ความยนิยอมจากบริษัทจดัการ  
(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที�ไดร้บัมอบมาและจาํเป็นตอ้งทาํการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผูอ้อก
หลกัทรพัยนั์1น  
(ค) จดัใหม้ีการตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานที�เก็บรกัษาโดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและตอ้งยนิยอม
ใหต้วัแทนของบริษัทจดัการเขา้ร่วมในการตรวจสอบดงักล่าวดว้ย  
(ง) จดัทาํบญัชีและรบัรองความถกูตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนที�รบัฝากไว ้รวมทั1งจดัทาํบญัชีแสดงการรบัจ่ายทรพัยสิ์น
ของกองทุน  
(จ) ดแูล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์นหรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื�อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การ
รบัเงนิปันผล การรบัดอกเบี1 ยและหรือหน่วยลงทุนและสิทธปิระโยชน์อื�นใดที�กองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั1งดาํเนินการรบัหรือ
จ่ายเงนิตามสิทธินั1น ๆ รวมทั1งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีที�มีความจาํเป็นที�ตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิที�มีอยูห่รือ
เกี�ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยนั์1น ๆ  
(ฉ) จดัใหม้ีผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ (ถา้มี)  
(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์ 
(ก) ส่งมอบ รบัมอบ จองซื1 อตามสิทธิ จาํหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นตลอดจนชาํระและรบัชาํระ
ราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถกูตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินก่อนดาํเนินการ  
(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามคาํสั �งของบริษัทจดัการ (ถา้ม)ี  
(ค) ติดตามดแูลใหผู้ร้บัฝากทรัพยสิ์นหรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุนตาม
คาํสั �งบริษัทจดัการ (ถา้มี)  
(4) การรายงาน  
(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเกี�ยวกบัเรื�องดงันี1   
1) รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  
2) รายงานรายละเอยีดการรบัจ่ายจากบญัชีเงนิสดและเงนิฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลือ ณ สิ1 นวนัทาํการขายหรือรบัซื1 อ
คืน และคาํนวณดอกเบี1 ยคา้งรบั  
3) รายงานเกี�ยวกบัเงนิลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรพัยแ์ละตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้มคาํนวณ
ดอกเบี1 ยคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  
4) รายงานรายละเอยีดเจา้หนี1 ซื1 อหลกัทรพัยแ์ละลกูหนี1 ค่าขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  
5) รายงานเกี�ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงนิฝากธนาคารเป็นรายเดือน  
6) รายงานเงนิปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั1งที�มรีายการเงนิปันผลคา้งรบัเกิดขึ1 น  
7) รายงานอื�นใดที�บริษัทจดัการรอ้งขอและผูด้แูลผลประโยชน์ตกลงรับดาํเนินการให ้ทั1งนี1  โดยผูด้แูลผลประโยชน์สามารถ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการดงักล่าวจากกองทุนได ้ 
8) รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซึ�งยงัไม่ไดร้บัคาํชี1 แจงทุกสิ1 นเดือน  
(ข) รายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที�บริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏบิติัตามหน้าที�ตามมาตรา 125 แหง่กฎหมาย ก.ล.ต. ทั1งนี1  ภายใน 5 วนันับแต่วนัที�ผูด้แูล
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ผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  
(5) ความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  
ผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายที�เกดิขึ1 นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการในกรณีที�ความเสียหายดงักล่าวเกิด
จากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทาํผิดโดยจงใจหรือการไม่ปฏิบติัตามที�ไดต้กลงไวก้บับริษัทจดัการ  

ผูด้แูลผลประโยชน์มีอาํนาจหน้าที�และความรบัผิดชอบตามที�กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั1งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ�งรวมถึงหนา้ที�ดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุน และเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหนา้ที�ดาํเนินการตามที�จาํเป็นเพื�อให้
ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิติัหน้าที�ต่อไปได ้ซึ�งการดาํเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือชื�อในหนังสือเพื�อ
รบัรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิ�งที�ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที�ผูดู้แลผลประโยชน์กระทาํการ งดเวน้กระทาํการ หรือละเลยไม่ปฏิบติัหน้าที� ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื�อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั1งปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไมก่ระทาํการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่วา่การกระทาํ
นั1นจะเป็นไปเพื�อประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื�น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทาํ
หนา้ที�เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรือเป็นการดาํเนินการในลกัษณะที�เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนที�ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 
 
ในกรณีที�การดาํเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ดาํเนินการขอมติ ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์มีอาํนาจดาํเนินการตามที�จาํเป็นเพื�อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 
 
เงื�อนไขการเปลี�ยนผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บริษทัจดัการจะเปลี�ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์เมื�อเกิดกรณีใดกรณีหนึ�งหรือทั1งหมดดงัต่อไปนี1  ทั1งนี1  โดยไดร้ับความเห็นชอบ
จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) เมื�อบริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสญัญาแต่งตั1งผูดู้แลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ�งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน่้อยกวา่ 90 วนั  
(2) มีคาํสั �งศาลใหผู้ด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  
(3) ในกรณีที�บริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งไม่ปฏิบติัตามหน้าที�และความรบัผิดชอบที�ตกลงไว ้
ผูด้แูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั1งผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ�งทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  
(4) ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื�น
ใดอนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที�จะแกไ้ขเปลี�ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ คาํสั �ง 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั1งนี1  เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ�มภาระหน้าที�แก่ผูด้แูล
ผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหนา้ที�ดังกล่าวต่อไป ผูด้แูลผลประโยชน์มสิีทธบิอกเลิกสญัญาแต่งตั1ง
ผูด้แูลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไมน่้อยกวา่ 90 วนั  
(5) ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ�งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วย
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ลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั1งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหม้ีการเปลี�ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  
(6) ในกรณีที�ผูด้แูลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื�อง คุณสมบติัของผูด้แูลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 15 วนั นับแต่วนัที�
บริษทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที�แกไ้ขเสร็จสิ1 น ในกรณีที�ผูด้แูลผลประโยชน์มไิดท้าํการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาที�
กาํหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะดาํเนินการขออนุญาตเปลี�ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที�ครบกาํหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมื�อไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัท
จดัการจะแต่งตั1งผูด้แูลผลประโยชน์อื�นแทนผูด้แูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  
(7) ในกรณีที�ผูด้แูลผลประโยชน์นําขอ้มลูต่าง ๆ ที�เกี�ยวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื�นที�เกี�ยวขอ้งไปเปิดเผย หรือใช้
ในทางที�ก่อหรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กดิประโยชน์แกผูด้แูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ
สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั1งผูด้แูลผลประโยชน์ไดท้นัที  
เนื�องจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมผีูด้แูลผลประโยชน์ 
ดงันั1น ในกรณีที�ผูด้แูลผลประโยชน์หมดหน้าที�ลงตามขอ้ 2 ผูด้แูลผลประโยชน์นั1นจะตอ้งทาํหนา้ที�ผูด้แูลผลประโยชน์ของ
กองทุนต่อไปอยา่งสมบรูณจ์นกวา่การโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั1งหมดของกองทุนนั1น ตลอดจนถึงการดาํเนินการ
อื�นใดที�จาํเป็นเพื�อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั1งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จสิ1 น 
และผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาํหนา้ที�ไดท้นัที หรือปฏิบติัตามคาํสั �งของบริษัทจดัการ ทั1งนี1  ตอ้งไม่ขดัต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต.  

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนที�ไมเ่ขา้ขอ้ยกเวน้
ใหก้ระทาํได ้หากเป็นกรณีที�มีนัยสาํคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอาํนาจบอกเลิกสญัญา
แต่งตั1งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 
 
สถานที�เก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เลขที� 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 และหรือ 
บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน
ต่างประเทศ  
 
3. ผูส้อบบญัชี :  

ชื�อ : นาย พรีะเดช พงษเ์สถียรศกัดิq  
ที�อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั1น 6-7 ซอยเพิ�มทรพัย ์(ประชาชื�น 20) เลขที� 178 ถนนประชา
ชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื�อ : นาย พจน์ อศัวสนัติชยั  
ที�อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั1น 6-7 ซอยเพิ�มทรพัย ์(ประชาชื�น 20) เลขที� 178 ถนนประชา
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ชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื�อ : นาย ธนะวฒิุ พิบลูยส์วสัดิq  
ที�อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั1น 6-7 ซอยเพิ�มทรพัย ์(ประชาชื�น 20) เลขที� 178 ถนนประชา
ชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื�อ : นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  
ที�อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั1น 6-7 ซอยเพิ�มทรพัย ์(ประชาชื�น 20) เลขที� 178 ถนนประชา
ชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื�อ : นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง  
ที�อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั1น 6-7 ซอยเพิ�มทรพัย ์(ประชาชื�น 20) เลขที� 178 ถนนประชา
ชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื�อ : นาย สวุฒัน์ มณีกนกสกุล  
ที�อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั1น 6-7 ซอยเพิ�มทรพัย ์(ประชาชื�น 20) เลขที� 178 ถนนประชา
ชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื�อ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 
ที�อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั1น 6-7 ซอยเพิ�มทรพัย ์(ประชาชื�น 20) เลขที� 178 ถนนประชา
ชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื�อ : นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์ 
ที�อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั1น 6-7 ซอยเพิ�มทรพัย ์(ประชาชื�น 20) เลขที� 178 ถนนประชา
ชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื�อ : นางสาว ธญัพร ตั1งธโนปจยั  
ที�อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั1น 6-7 ซอยเพิ�มทรพัย ์(ประชาชื�น 20) เลขที� 178 ถนนประชา
ชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื�อ : นางสาวอริสา ชุมวสิตูร  
ที�อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั1น 6-7 ซอยเพิ�มทรพัย ์(ประชาชื�น 20) เลขที� 178 ถนนประชา
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ชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื�อ : นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์
ที�อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั1น 6-7 ซอยเพิ�มทรพัย ์(ประชาชื�น 20) เลขที� 178 ถนนประชา
ชื�น แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 
 
สิทธิ หน้าที� และความรบัผิดชอบ :  
 
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื�อ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ที�อยู ่: ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบติัการบญัชีทรพัยสิ์น ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชั1น 19  
เลขที� 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท ์0 2470 1976-83  
 
5. ผูจ้ดัจาํหน่าย :  

ชื�อ :  
ที�อยู ่:  

สิทธิ หน้าที� และความรบัผิดชอบ :  
 
6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซื0 อคืน :  

ชื�อ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ที�อยู ่: 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศพัท ์0 2888 8888  

สิทธิ หน้าที� และความรบัผิดชอบ :  

บริษทัจดัการอาจแต่งตั1งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั1งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนใน
ภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแต่งตั1งหรือยกเลิกการแต่งตั1งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนใหส้าํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั1ง ในกรณีของการแต่งตั1งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ�มเติม ผูส้นับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื�อทาํ
หนา้ที�เป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที�ไดร้บัการแต่งตั1งจะตอ้ง
ปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที�ปฏิบติัหนา้ที�อยูก่่อนแลว้  
 
สิทธิ หน้าที� และความรบัผิดชอบ :  
6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  
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(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมสาํหรบัการทาํหนา้ที�เป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกิจเกี�ยวกบัการขายและ
รบัซื1 อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษัทจดัการ  
(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกี�ยวกบัการขายและรบัซื1 อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ
สนับสนุนการขายหรือรบัซื1 อคืนหน่วยลงทุน  
6.2 หนา้ที�และความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  
(1) จดัใหม้ีสถานที�สาํหรบัจดัวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทุน ณ สาํนักงานใหญ่ และสาขา (ถา้ม)ี รวมทั1ง
ดาํเนินการดว้ยความร่วมมอืของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื1 อคืนหน่วย
ลงทุน รวมทั1งขอ้มลูและเอกสารอนัจาํเป็น  
(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือชี1 ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสอืชี1 ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัที�ผูล้งทุนควรทราบ คู่มือผู ้
ลงทุน คาํขอเปิดบญัชีกองทุน คาํสั �งซื1 อหน่วยลงทุน คาํสั �งขายหน่วยลงทุน คาํขอใชบ้ริการซื1 อขายหน่วยลงทุนผ่านสื�อ
อิเล็กทรอนิกส ์คาํขอใชบ้ริการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกี�ยวกบักองทุน
ที�จาํหน่าย หรือเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามที�บริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมให ้ 
(3) ในกรณีที�ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัทาํหรือใชเ้อกสารใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษัทจดัการ หรือกองทุน 
ซึ�งบริษัทคู่สญัญาหรือบคุคลอื�นใดเป็นผูจ้ดัทาํขึ1 น ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบในความเสียหายที�
เกิดขึ1 นเนื�องจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวนั1นเองทั1งสิ1 น  
(4) ในกรณีที�ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งทาํสญัญากบัผูล้งทุนที�ครอบคลุม
ขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หนา้ที� และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหนา้ และตอ้งไมม่ีขอ้ความที�ปฏเิสธความรบัผิดชอบ
ต่อลกูคา้จากการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนหรือ
พนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีที�ปฏิบติัแตกต่างจากการซื1 อกบั
บริษทัจดัการโดยตรง  
(5) กรณีที�ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนซื1 อขายหน่วยลงทุนแบบไมเ่ปิดเผยชื�อผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 
ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมีหนา้ที�ปฏิบติั ดังนี1   
(ก) มีระบบในการปฏิบติังานที�ทาํใหม้ั �นใจไดว้า่ลกูคา้จะไดร้บัการปฏบิติัอยา่งสุจริตและเป็นธรรมเกี�ยวกบัการจดัทาํบญัชี
รายชื�อผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งไม่เปิดเผยชื�อ  
(ข) ตรวจสอบหรือดาํเนินการใหม้ีการตรวจสอบวา่ มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชี Omnibus Account ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนใดเกินกวา่หนึ�งในสาม ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั1งหมด  
(ค) แจง้บริษัทจดัการจะทราบโดยทนัทีเมื�อปรากฏวา่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชีนั1นถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนใดเกนิกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทั1งหมด  
(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั1นในส่วนที�เกินกวา่หนึ�งในสาม ของจาํนวนหน่วยลงทุนที�
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั1งหมดของกองทุนใด รวมในจาํนวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว  
(จ) ในกรณีที�ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏิบติัต่อลกูคา้ในเรื�องใด ซึ�งมีผลทําใหล้กูคา้ไดร้บัเงื�อนไขหรือ
สิทธิประโยชน์ที�ไมเ่ท่าเทียมกบัการซื1 อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื�อ ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบ และจดัใหม้ีหลกัฐานที�แสดงวา่ ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเงื�อนไขและสิทธิประโยชน์ที�ไม่เท่าเทียมกนันั1นแลว้ โดย
เงื�อนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(6) กรณีขายหน่วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ตอ้งจดัทาํบนัทึกขอ้มลูส่วนตัว (Customer’s Profile) ของผูล้งทุนแต่ละรายที�
เปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมหีนา้ที�ปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวให้
เป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑที์�กาํหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ที�จาํเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน รวมทั1งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ที�ผูล้งทุนควรทราบ และตอ้ง
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ปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  
(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดงัต่อไปนี1  ใหผู้ล้งทุนทราบ  
(ก) รายชื�อของบริษัทจดัการทุกแหง่ที�ทาํธุรกิจเกี�ยวขอ้งกบัการขายหรือรบัซื1 อคนืหน่วยลงทุน  
(ข) ชื�อ ที�อยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื1 อคืนรวมทั1งชื�อ ที�อยู ่และเลขประจาํตวัของพนักงานของ
ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลที�ไดร้บัมอบหมายที�ทาํหน้าที�ขายหรือรบัซื1 อคืนหน่วยลงทุน  
(ค) ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนที�ผูล้งทุนไดร้บัคาํแนะนําตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกี�ยวกบัความ
เสี�ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  
(9) จดัทาํหลกัฐานที�แสดงใหเ้ห็นวา่ การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมไิดม้ี
การใหค้าํแนะนําใดๆ แก่ผูล้งทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีที�การลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงคข์องผูล้งทุน
หรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  
(10) รับชาํระเงนิค่าจองซื1 อ หรือค่าซื1 อหน่วยลงทุน และรบัเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื1 อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้
ลงทุน  
(11) ตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื�อใหม้ั �นใจวา่เป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึงตรวจสอบ
ขอ้มลูที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื1 อหรือขายคืนหน่วยลงทุน  
(12) ขายหรือรบัซื1 อคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าที�บริษัทจดัการคาํนวณและประกาศมลูค่าตามที�ระบุไวใ้นหนังสือชี1 ชวนของ
กองทุน ทั1งนี1  ไมร่วมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอื�นใดที�ธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายที�ควบคุมการประกอบ
ธุรกจิของธนาคารพาณิชยก์าํหนดไว ้ 
(13) จดัทาํและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงินคา่จองซื1 อ หรือการซื1 อหน่วยลงทุน  
(14) ส่งมอบเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงนิอื�นใด รวมถึงส่งมอบสมดุบญัชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื�นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  
(15) ยืนยนัการซื1 อ หรือขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน  
(16) คืนเงินค่าซื1 อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ที้�ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามคาํสั �งของบริษทัจดัการ  
(17) รับขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
(18) ดาํเนินการอื�นใดตามที�กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คาํสั �ง หนังสือซกัซอ้ม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
การปฏิบติังาน ที�ออกโดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการทาํหน้าที�ของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั1งที�มอียู่
ในปัจจุบนั และที�จะมีขึ1 นในอนาคต  
 
7. ผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื�อ :  
ที�อยู ่:  

สิทธิ หน้าที� และความรบัผิดชอบ :  
 
8. ผูล้งทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีJไม่ไดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง) :  

ชื�อ :  
ที�อยู ่:  
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สิทธิ หน้าที� และความรบัผิดชอบ :  
 
9. ทีJปรึกษา :  
 
9.1. ที�ปรึกษาการลงทุน :  

ชื�อ :  
ที�อยู ่:  
 
สิทธิ หน้าที� และความรบัผิดชอบ :  
 
หมายเหตุ (ที�ปรึกษาการลงทุน) :  
 
9.2. ที�ปรึกษากองทุน :  
 
สิทธิ หน้าที� และความรบัผิดชอบ :  
 
หมายเหตุ (ที�ปรึกษากองทุน) :  
 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  
 
ไม่ม ี
 
11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชื�อ :  
ที�อยู ่:  

สิทธิ หน้าที� และความรบัผิดชอบ :  
 
หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  
 
12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
สิทธิ หน้าที� และความรบัผิดชอบ :  
 
13. สิทธิหนา้ทีJและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  
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บริษทัจดัการมขีอ้ผกูพนัที�จะตอ้งรบัซื1 อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื�อผูถื้อหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษทัจดัการรบั
ซื1 อคนืหน่วยลงทุนตามที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "เงื�อนไขการลงทุน" ยกเวน้กรณีที�บริษัทจดัการดาํเนินการตามที�กาํหนดใน
หวัขอ้ "การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบัซื1 อคืน
หน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื1 อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุน"  
เนื�องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซื1 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงันั1น ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนัเวลาที�บริษัทจดัการกาํหนดได ้
 
13.2. สิทธิในการรบัเงนิปันผล :  
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเสรี เวน้แต่เขา้ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน ตามขอ้ 13.4  
วธีิการขอโอนหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื�นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที�นายทะเบียนพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ  
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื�อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื�อผูร้บัโอนหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ�งนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับ
แต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั1งนี1  ผูร้บัโอนมหีนา้ที�จะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาที�นายทะเบียนนัด
หมาย  
 
13.4. ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ใน
กรณีต่อไปนี1   
1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที�ของบริษัทจดัการ และที�แกไ้ขเพิ�มเติมในอนาคต  
2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไมส่ามารถปฏบิติัหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั1งนี1  ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั FATCA เป็นไป
ตามที�กาํหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เรื�อง "ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษี
ต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั"  
 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื�อแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวธีิจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื�อทาํการแกไ้ขเพิ�มเติมโครงการหรือแกไ้ขวธีิจดัการ ซึ�งเป็นไปตามหวัขอ้ "การขอมติของผูถื้อ
หน่วยลงทุน และวิธกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ
กองทุนรวม และในกรณีที�บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั1งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลักทรพัยที์�เป็นเจา้ของบญัชีแบบไมเ่ปิดเผยชื�อผูถื้อหน่วยลงทุน 
(Omnibus Account) ตอ้งไมนั่บคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั1นในส่วนที�เกินกวา่หนึ�งในสามของจาํนวน
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หน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั1งหมด ทั1งนี1  เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการ
จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ" ในส่วนรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม  
 
13.6. สิทธิในการไดร้บัเงนิคืนเมื�อเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิที�จะไดร้บัเงนิคืนเมื�อโครงการสิ1 นสุดลง โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ผีูช้าํระบญัชทีี�สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้าํระบญัชี โดยจะไดด้าํเนินการใหม้ีการจาํหน่ายทรพัยสิ์นของโครงการ ชาํระภาระ
หนี1 สินและแจกจ่ายเงนิคนืใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวธีิการที�ระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชาํระบญัชีกองทุนรวมและวิธีการ
เฉลี�ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื�อเลิกโครงการ"  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อื�น ๆ :  

สิทธิในการจาํนําหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย แต่ทั1งนี1  นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการ
จาํนําใหแ้กผู่ร้บัจาํนําที�เป็นสถาบนัการเงนิเท่านั1น  
 
13.8. อื�น ๆ :  
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจาํกดัเพียงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทุนที�ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไมค่รบ 
 
การที�ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื1 อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี1  ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อ
วา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรบัที�จะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัซึ�งลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ที�ไดร้บัการ
แต่งตั1งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงนิทุนไดไ้มเ่กินไปกวา่ส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที�ตนถือ ทั1งนี1  ในกรณีที�มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สทิธิในการไดร้ับประโยชน์ตอบแทนหรือการคนื
เงนิทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั1น ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงื�อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ :  

ภายใตเ้งื�อนไขการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการตามที�ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน เมื�อบริษัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิดบญัชีและใบคาํสั �งซื1 อหน่วยลงทุนของกองทุนที�กรอกรายละเอียดครบถว้น
ชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซื1 อหรือผูส้ั �งซื1 อ
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หน่วยลงทุนไดช้าํระเงนิค่าซื1 อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของ
บริษทัจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซื1 อหรือผูส้ั �งซื1 อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซื1 อหรือ
ผูส้ั �งซื1 อหน่วยลงทุนมหีน้าที�ที�จะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือชื�อในบตัรตวัอยา่งลายมือชื�อและ
ในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  
นายทะเบียนจะจดแจง้ชื�อผูจ้องซื1 อหรือผูส้ั �งซื1 อเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนต่อเมื�อบริษัทจดัการไดร้บั
ชาํระคา่ซื1 อหน่วยลงทุนถกูตอ้งครบถว้น และผูจ้องซื1 อหรือผูส้ั �งซื1 อนั1นไดร้ับการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ
เรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อวา่สมุดบญัชีแสดงสิทธิที�บริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซื1 อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ 
ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ชื�อผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านั1นเป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือชื�อร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื�อสั �งซื1 อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน และมฐีานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั1งเป็นผูไ้ดร้บัเงนิที�ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  
อนึ�ง ในกรณีที�เป็นการซื1 อหน่วยลงทุน จาํนวนเงนิที�ปรากฏในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิที�ผูล้งทุน
ชาํระเป็นค่าซื1 อหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื1 อหน่วยลงทุนเท่านั1น มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั1งนี1  ผู ้
ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอกีครั1งเพื�อแสดงจาํนวนหน่วยลงทุนที�ไดร้บั
จดัสรร  
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื�อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถ
ใชอ้า้งองิต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื�นได ้
 
ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทาํใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุน 
  
15. กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงินปันผลแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่ม ี 
 
16. วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยส์ินอืJนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดชาํระหนี1 หรือมพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี1 หรือลกูหนี1 ตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาํระหนี1 ได ้บริษัทจดัการจะรบัชาํระหนี1 ดว้ยทรพัยสิ์นอื�นทั1งที�เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื�อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีที�ผูอ้อกตราสารแหง่หนี1
หรือลกูหนี1 ตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดชาํระหนี1  ดงันี1   
16.1 กรณีที�บริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนี1 หรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย ์ 
16.1.1 เมื�อมกีารบนัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนี1 หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที�มชืี�ออยูใ่นทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที�บริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารแหง่หนี1 หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงนิไดสุ้ทธิ
จากทรพัยสิ์นที�ไดจ้ากการรบัชาํระหนี1   
16.1.2 เมื�อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหนี1  บริษทัจดัการจะไมนํ่าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที�ได้
จากการรบัชาํระหนี1  มารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจาํหน่ายทรพัยสิ์นที�ไดจ้ากการรบัชาํระหนี1
ในโอกาสแรกที�สามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั เวน้แต่กรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มี
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สิทธิในเงนิไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที�ไดจ้ากการรบัชาํระหนี1 ตกลงรบัชาํระหนี1 ดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงนิ ทั1งนี1  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที�สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหวา่งที�บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นที�ไดจ้ากการรบัชาํระหนี1  บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัยสิ์นนั1นได ้และในกรณีที�มีคา่ใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงนิสาํรอง รายไดห้รือ
ผลประโยชน์ที�ไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นนั1น  
16.1.3 เมื�อมเีงนิไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที�ไดจ้ากการรบัชาํระหนี1 ดว้ยทรพัยสิ์นอื�นในแต่ละครั1ง บริษัทจดัการจะเฉลี�ยเงนิได้
สุทธิจากทรพัยสิ์นที�ไดจ้ากการรบัชาํระหนี1 คืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีสิทธิในเงนิไดสุ้ทธินั1นภายใน 45 วนันับตั1งแต่วนัถดั
จากวนัที�มเีงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกี�ยวกบัการเฉลี�ยเงนิคืนไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
ทาํการนับตั1งแต่วนัถดัจากวนัที�บริษัทจดัการไดเ้ฉลี�ยเงนิคนื เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา
การเฉลี�ยเงนิคืนเป็นอยา่งอื�น  
16.1.4 เมื�อมกีารบนัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนี1 หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัชาํระหนี1
ตามตราสารแห่งหนี1 หรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  
16.2 กรณีที�บริษัทจดัการไมไ่ดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแหง่หนี1 หรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย ์ 
16.2.1 ก่อนการรบัชาํระหนี1 ดว้ยทรพัยสิ์นอื�นที�มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั1ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนตามมติพเิศษ  
ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ�ง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเกี�ยวกบัทรพัยสิ์นที�กองทุน
รวมจะไดจ้ากการรบัชาํระหนี1  มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจาํเป็นในการรบัชาํระหนี1   
16.2.2 เมื�อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหนี1  บริษทัจดัการจะนําทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรพัยสิ์นนั1นเพื�อใชใ้นการคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการที�สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดาํเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงันี1   
(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทที�กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมไีวซึ้�งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไป
เพื�อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 
(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทที�กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวใน
โอกาสแรกที�สามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในระหวา่งที�บริษัทจดัการยงัไม่
สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าว  
ในกรณีที�มีคา่ใชจ้่ายในการบริหารทรพัยส์ิน บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  
16.3 ในกรณีที�มีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี1 หรือลกูหนี1 ตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนี1 ได ้บริษัทจดัการ
จะดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที�มชืี�ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัที�มพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหนี1 หรือ
ลกูหนี1 ตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนี1 ได ้เป็นผูม้สิีทธิในเงนิไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื�นที�ไดจ้ากการรบัชาํระหนี1 ก็ได ้
ทั1งนี1  ในการดาํเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งนําตราสารแหง่หนี1 หรือสิทธิเรียกรอ้งนั1นมารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม  
16.4 การชาํระค่ารบัซื1 อคนื สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรัพย ์หรือทรพัยสิ์นอื�นแทนเงนิ  

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื�นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื�นแทน
เงนิได ้
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เงื�อนไขเพิ�มเติม :  
ในการเฉลี�ยเงนิคนืแต่ละครั1งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษทัจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงนิไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที�ไดจ้าก
การรบัชาํระหนี1 ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี�ยเงินคนืใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจนําเงนิไดสุ้ทธิดงักล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที�การเฉลี�ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้ทั1งนี1  หากไดม้ีการจาํหน่าย
ทรพัยสิ์นที�ไดจ้ากการรบัชาํระหนี1 จนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธินั1นไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยในการเฉลี�ยเงนิคนื 
บริษทัจดัการอาจนําเงนิไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้ 
 
การชาํระเงนิหรือทรพัยสิ์นอื�นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที�ปรากฏชื�อ
ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาที�กาํหนด เท่านั1น  
 
17. การจดัทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที�จดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑที์�ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐานไวก้อ่นวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถกูตอ้ง และการชาํระเงนิหรือทรพัยสิ์นอื�น รวมทั1งการใหสิ้ทธิหรือการจาํกดั
สิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที�ปรากฏรายชื�อในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนั
หรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหนา้ที�แลว้ 
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจาํนําหน่วยลงทุน ในกรณี
ดงันี1  
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที�การถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที�ของบริษัทจดัการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที�เสนอขายต่อผูล้งทุนที�มิใช่รายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาํใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงนิลงทุนสงู ตามที�กาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้
แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจาํนําหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื�อการเลี1 ยงชีพหรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  
 
18. ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั1งหมด
ของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน วา่ดว้ยเรื�องหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบั
ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที�ของบริษัทจดัการ  
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

การดาํเนินการใดที�โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท
จดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนที�ไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั1งปวง
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เห็นชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 
 
มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที�ใหด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑที์�กาํหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มตินั1นเสียไป 
 
ในกรณีที�เป็นการขอมติเพื�อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื�องที�กระทบต่อสทิธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั ตอ้งไดร้บัมติ
พิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีคะแนนเสียงไดไ้ม่น้อยกวา่สามในสี�ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั1งหมด
ของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทั1งหมดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนซึ�งส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที�กองทุนรวมมกีารแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้
ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนที�กาํหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั 
หรือที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที�กาํหนดในประกาศนี1 แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เพิ�มเติมดงัต่อไปนี1 ดว้ย 
 
(1) ในกรณีที�เป็นการขอมติที�มผีลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพเิศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที�ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(2) ในกรณีที�เป็นการขอมติที�มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือ
มติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที�ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีที�เป็นการขอมติที�มผีลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ�ง ตอ้งไดร้บัมติเสยีงขา้งมากหรือมติพเิศษของ
จาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที�ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแกไ้ขเพิJมเตมิขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ�มเติมส่วนใดส่วนหนึ�งของขอ้ผกูพนัที�เป็นไปตามวธีิการที�กาํหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสาระสาํคญัที�เป็นไปตาม
และไมข่ดัหรือแยง้กบัพระราชบัญญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. yz{z ตลอดจนหลกัเกณฑที์�ออกโดยอาศยั
อาํนาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้ผกูพนัส่วนที�แกไ้ขเพิ�มเติมนั1นมีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
 
การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้ผกูพนัในเรื�องที�กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญัตอ้งไดร้บัมติพเิศษของผูถื้อหน่วย
ลงทุน ทั1งนี1  เรื�องที�กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมนัียสาํคญั ใหร้วมถึง 
 
(ก) ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงนิทนุใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
(ข) ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการชาํระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรพัยสิ์นอื�นตามขอ้ | ของประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทน. }~/yzz� 
(ค) ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการรบัชาํระหนี1 ดว้ยทรพัยสิ์นอื�น  
(ง) ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการประกนัตามขอ้ {/} ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที� ทน. }~/yzz� กรณีกองทุน
รวมมีประกนั และขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการแกไ้ขเพิ�มเติมสญัญาประกนัในเรื�องใด ๆ อนัมผีลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์ 
(จ) เรื�องที�ผูด้แูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมนัียสาํคญั 
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การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี1  ใหม้ผีลผกูพนัเมื�อไดร้ับความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไมต่อ้ง
ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้ผกูพนัใหม้ีสาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมที�แกไ้ขเพิ�มเติมโดยไดร้บัมติ
โดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. แลว้แต่
กรณี หรือ 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้ผูกพนันั1นเหมาะสม มีความจาํเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาํคญั 
 
การแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้ผกูพนัไม่วา่กรณีใดตอ้งกระทาํเป็นหนังสือลงลายมือชื�อโดยบุคคลผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษัทจดัการ
กองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้มทั1งประทับตราบริษัท (ถา้มี)  
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ีขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที�ทาํการและเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมเพื�อใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทั1งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทั1งเหตุผลและความจาํเป็นใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจาํปีของกองทุนรวม  
 
21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  
 
21.1. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี 
 
21.2. รายละเอยีดเพิ�มเติม :  
 
22. การเลกิกองทุนรวม :  
 
22.1. เงื�อนไขในการเลิกกองทุน :  

(1) หากปรากฏวา่กองทุนมีจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกวา่ 35 รายในวนัทาํการใด  
  
(2) เมื�อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั �งใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีที�บริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้
กระทาํการจนก่อใหเ้กดิความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบติัหนา้ที�ของตน  
 
(3) เมื�อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั1งหมดของโครงการจดัการ  
 
(4) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั1งและจดัการกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั �วไป หากปรากฏ
วา่  
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ�งเกนิกวา่หนึ�งในสามของจาํนวน
หน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั1งหมดของกองทุนรวมนั1น เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ประกาศกาํหนด  
(ข) ในกรณีที�ปรากฏพฤติการณว์า่บริษัทจดัการดาํเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็นหรือตกลงกบับุคคล
อื�น อนัเป็นการปกปิดหรืออาํพรางลกัษณะที�แทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดที�ประสงค์
จะถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั1งหมดของกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนทั �วไป  
 
(5) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั1งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีที�มเีหตุอนัควรสงสยัวา่
อาจมกีารจดัตั1งกองทุนรวมเพื�อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื�อ
เป็นเครื�องมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกจิของบุคคลหรือกลุ่มบคุคลใด และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้
ดาํเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งทาํการชี1 แจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซึ�งในกรณีที�ไมม่ี
การชี1 แจง หรือชี1 แจงแลว้แต่ไม่อาจพิสจูน์หรอืทาํใหเ้ชื�อไดว้า่การจดัตั1งกองทุนรวมเป็นการจดัตั1งกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนที�
มิใช่รายยอ่ยเป็นการทั �วไปอยา่งแทจ้ริง และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั �งบริษัทจดัการจะทาํการแกไ้ข หรือ
ดาํเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไมส่ามารถดาํเนินการตามที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั �งได ้หรือดาํเนินการ
แลว้แต่ไม่สามารถทาํใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื�อผูล้งทุนที�มิใช่รายยอ่ยเป็นการทั �วไปอยา่งแทจ้ริง  
 
(6) เมื�อกองทุนครบกาํหนดอายโุครงการ  
 
(�) เมื�อเขา้เงื�อนไขตามขอ้ }.~ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุน 
 
22.2. การดาํเนินการของบริษัทจดัการเมื�อเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื�น เมื�อปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1(1) บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี1
เพื�อเลิกกองทุน  
(ก) ยุติการรบัคาํสั �งซื1 อและคาํสั �งขายคนืหน่วยลงทุนตั1งแต่วนัทาํการที�ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1(1) 
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที�มีชื�ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน รวมทั1งแจง้เป็นหนังสือ
ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั1งนี1  ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการที�ปรากฏ
เหตุตามขอ้ 22.1(1)  
(ค) จาํหน่ายทรพัยสิ์นที�เหลืออยูข่องกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการที�ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1(1) 
เพื�อรวบรวมเงนิเท่าที�สามารถกระทาํไดเ้พื�อชาํระคา่รบัซื1 อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  
(ง) ชาํระค่ารบัซื1 อคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินที�รวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการ
นับแต่วนัทาํการที�ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1(1)  และเมื�อไดด้าํเนินการชาํระค่ารบัซื1 อคนืหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวา่เป็นการ
เลิกกองทุน  
 
ในกรณีที�มีการเลิกกองทุนเพราะเหตุที�ทราบกาํหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจดัการจะดาํเนินการ ดงัต่อไปนี1   
(1) แจง้เป็นหนังสือใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และสาํนักงานทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบในกรณีที�หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนั1นเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ทั1งนี1  ก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํ
การ  
(2) ดาํเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื�อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั �วไปทราบเรื�องดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือโดย
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จดัใหม้ีขอ้มลูเรื�องดงักล่าวไว ้ณ สถานที�ในการซื1 อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรบัซื1 อคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ และ  
(3) จาํหน่ายทรพัยสิ์นที�เหลืออยูข่องกองทุนรวมเพื�อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวนั เงนิฝากประเภท
ออมทรพัย ์และตั �วสญัญาใชเ้งนิที�มีกาํหนดระยะเวลาใชเ้งนิคืนเมื�อทวงถาม ใหเ้สร็จสิ1 นก่อนวนัเลิกกองทุน  
 
23. การชาํระบญัชีเมืJอเลิกกองทุน :  

บริษทัจดัการจะจดัใหม้กีารชาํระบญัชี โดยจะแต่งตั1งผูช้าํระบญัชีที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื�อทาํ
หนา้ที�รวบรวม และแจกจ่ายทรพัยสิ์นที�คงเหลือจากการชาํระหนี1 สินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั1งทาํ
การอยา่งอื�นตามแต่จาํเป็นเพื�อชาํระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จสิ1 น ทั1งนี1  ตามหลกัเกณฑ ์เงื�อนไข และวธีิการที�คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด สาํหรบัคา่ใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยสิ์นของ
กองทุนรวมและผูช้าํระบญัชีจะดําเนินการเฉลี�ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเท่าที�คงเหลืออยูต่าม
สดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที�ผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานที�ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  
เมื�อไดช้าํระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้าํระบญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้าํระบญัชีจดัการโอนทรพัยสิ์น
ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธิqของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
โครงการจดัการกองทุนรวมที�ผ่านการอนุมติัจากสาํนักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ�มเติมตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที�แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ
กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ�งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  
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คูมื่อผูล้งทุน Investor Guide  
สิทธิของผูล้งทุน Rights of Investors  
1. สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื�อบริษัทจดัการทุกแหง่ที�ไดม้อบหมายใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิตบุิคคลเป็นตวัแทนสนับสนุน
เพื�อการขายและรบัซื1 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  รวมทั1ง
ชื�อ  ที�อยู ่และเลขประจาํตวัของพนักงานผูท้าํหน้าที�ขายหรือรบัซื1 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�อซื1 อหน่วยลงทุนนั1น  
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�มีผลกระทบอยา่งมนัียสาํคญัต่อสทิธิประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อการตดัสินใจลงทุน  
เช่น  การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที�อยูใ่นขั1นตอนการดาํเนินการเพื�อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 
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�ตวัแทนอาจ
ไดร้บัจากการซื1 อหรือขายคนืหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรบัการติดต่อในลกัษณะที�เป็นการขายโดยผูล้งทุนมไิดร้อ้งขอ (Cold Calling)*  ผู ้
ลงทุนมีสทิธิดงันี1     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 �งซื1 อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที�เป็นการขายโดย
ผูล้งทุนมไิดร้อ้งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption order in the 
case of cold calling.  
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การรอ้งเรียน Complaint 
1. วธีิการรอ้งเรียน 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 
� การปฏิบติัหนา้ที�ของพนักงานบริษัทหรือของตวัแทนอยา่งมีนัยสาํคญั    หรือ the performance of duties by the staff 
of the Company or its distributors, or 
� เกี�ยวกบัการปฏิบติัที�ผิดกฎหมาย ระเบยีบ หรือคาํสั �งของทางราชการที�บริษัทหรือตวัแทนตอ้งถือปฏิบตัิ เช่น กระทําไม่
สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัต่อโครงการจดัการกองทุนรวม หรือหนังสือชี1 ชวนของกองทุน หรือการเปิดเผย
ขอ้มลูสาํคญัต่อลกูคา้ หรือการกระทาํใดๆที�ก่อใหเ้กดิความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของลกูคา้  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 
� บริษทัจดัการ  Management Company  

ส่วนบริการลกูคา้  
 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

เลขที� ���/yy อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั1น | และ }y 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 
� ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื1 อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง   All fund selling agents 






