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กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Complex Return 1 Year A Fund Not for Retail Investors : KCR1YA-AI 

 

 (ผูล้งทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 1 ปีได ้

และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร  

ดงัน้ัน หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก) 

 

ค าเตือน 

 กอง ทุนจะลง ทุน ในสัญญา ซ้ือขาย ล่ ว งหน้ า  (Derivatives) ป ร ะ เภทสัญญาออปชั ่น  (Option) ห รือ  

วอรแ์รนท ์(Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง และลงทุนในตราสารแห่งหน้ีและ/

หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ดงัน้ัน กองทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ี เน่ืองจากบริษัทผูอ้อก

ตราสาร/คู่สญัญาน้ันๆไม่สามารถช าระคืนเงินตน้หรือดอกเบ้ียใหก้องทุนเมื่อถึงวนัท่ีครบก าหนดอายุตราสาร ซ่ึง

ส่งผลใหก้องทุนอาจไดร้บัคืนเงินตน้ไม่เต็มจ านวนได ้

 กองทุนมีการจ่ายผลตอบแทนซบัซอ้นขึ้ นอยู่กบัการเคล่ือนไหวของดชันีอา้งอิงของสญัญาออปชัน่ (Option) หรือ  

วอรแ์รนท ์(Warrant)  ท่ีกองทุนไปลงทุน ผูล้งทุนควรศึกษาเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนซ่ึงขึ้ นอยู่กบั

การเคล่ือนไหวของระดบัของดชันีดงักล่าวอยา่งรอบคอบก่อนการตดัสินใจ 

 กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ( Efficient Portfolio 

Management) และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ท าใหก้องทุนมีความ

เส่ียงมากกว่ากองทุนท่ีลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนในจ านวนท่ีน้อยกว่า จึงมีก าไร/

ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลกัทรพัยอ์า้งอิงโดยตรง 

 ขอ้ความในหนังสือช้ีชวนมิใช่ค าแนะน าทางดา้นภาษี บัญชี กฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ขอ้มูลใดๆ ท่ีบริษัท

จัดการหรือผู ้สนับสนุนการขายของบริษัทจัดการใหแ้ก่ผู ้ลงทุน (โดยลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา) มิใช่

ค าแนะน าในการลงทุนในกองทุน และมิไดเ้ป็นการรับรองหรือรับประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดจ้ากการลงทุนใน

กองทุนตามท่ีประมาณการไว ้ผูท่ี้สนใจจะลงทุนในกองทุนควรมัน่ใจว่า ตนมีความเขา้ใจในลกัษณะของกองทุน

และประเมินความสามารถในการยอมรับความเส่ียงและสถานะทางการเงินของตน ดังน้ัน ผูล้งทุนควรศึกษา

ขอ้มูลในหนังสือช้ีชวน ซ่ึงรวมถึงประโยชน์และความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งและวิเคราะหก์ารลงทุนในกองทุนดว้ยตนเอง 

ก่อนการตดัสินใจลงทุน  

 การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีสามารถรบัความเส่ียงจากการสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได ้

เน่ืองจากเงินลงทุนในกองทุนไม่ใช่เงินฝากหรือภาระผูกพนัของธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่อผูล้งทุน และไม่ได้

รบัการค ้าประกนัจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินใดๆ รวมทั้ง กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 1 ปี ผูล้งทุนจึงไม่

สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการได ้

  

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนที่มิใช่รายยอ่ยและผูมี้เงินลงทุนสูงเท่านั้น) 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซบัซอ้น 
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 หน่วยลงทุนในกองทุนอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัการโอนและการขายต่อ ซ่ึงหน่วยลงทุนน้ีอาจจะโอนหรือขายต่อไม่ได ้

เวน้แต่ ไดร้ับอนุญาตตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และกฎหมาย ก.ล.ต. 

ตามท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมหรือออกใหม่เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม นอกจากขอ้จ ากดัการโอนหรือขอ้ยกเวน้ดงักล่าว  

ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายหรือโอนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน

ฉบบัน้ี 

 

ลกัษณะส าคญั 

 

อายโุครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต า่กวา่ 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน 

วนัท่ีท่ีไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั้งและ

จดัการกองทุน 

13 พฤษภาคม 2563 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 5 – 14 พฤษภาคม 2564 

(ไม่รบัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนดว้ยเช็คในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564) 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมผสม แบบไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหน้ี และสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) ประเภท

สญัญาออปชัน่ (Option) หรือ วอรแ์รนท ์(Warrant) 

 

2. นโยบายการลงทุน 

 กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณรอ้ยละ 99.30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมี

การป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ส าหรบัการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝาก

ต่างประเทศทั้งจ านวน อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ี

สามารถลงทุนได ้(Non – Investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน 

 กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่ (Option) หรือวอรแ์รนท ์

(Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง (Index level) คือ ดชันี SET50 ประมาณ

รอ้ยละ 0.70 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) 

 ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่

นับช่วงระยะเวลาดงัน้ีรวมดว้ยก็ได ้โดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั  

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  

2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทุนรวม  
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ตวัอยา่งผลตอบแทนจากการลงทุน : 

สว่นที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่

ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณรอ้ยละ 99.30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมี

เป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมด 

ประมาณการตราสารและสดัสว่นที่คาดว่าจะลงทุนในสว่นของตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝาก 

ตราสารที่ลงทุน* 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือของ 

ผูอ้อกตราสาร** 

สดัสว่น 

การลงทุน 

โดยประมาณ 

เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร ์ Baa1/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร ์ Aa3/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 19.00% 

เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย Baa2/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Bank of China, สาธารณรฐัประชาชนจีน A1/Moody's 4.30% 

รวม 99.30% 

* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและ

สมควรเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยการเปล่ียนแปลงน้ันตอ้งไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน

เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารท่ีระบุ

ไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  โดยประมาณการอตัราผลตอบแทน

ของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ี  การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจท าให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับ

ผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้

** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษัท

จดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน 
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สว่นที่ 2 : เงินลงทุนท่ีเหลือประมาณรอ้ยละ 0.70 จะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญา

ออปชัน่ (Option) หรือ วอรแ์รนท ์(Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง (Index level) 

คือ ดชันี SET50 โดยมีขนาดสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทป์ระมาณรอ้ยละ 100 ของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอ

ขายหน่วยลงทุน 

รายละเอียดของสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทท์ี่กองทุนลงทุน 

ดชันีอา้งอิง ดชันี SET50 (SET50 Index) 

สกุลเงิน สกุลเงินบาท (THB) 

อายตุราสาร 1 ปี 

อตัราสว่นรว่ม 

(Participation Rate) 

รอ้ยละ 35 

 

อตัราผลตอบแทนชดเชย 

(Rebate Rate) 

รอ้ยละ 0.25 

เหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบ

ตอ่การลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิปรบัเง่ือนไขการจา่ยผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณห์น่ึง 

โดยผูแ้ทนการค านวณมลูคา่ยุติธรรมของออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์(Calculation agent) จะ

ค านวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณท่ี์เกิดขึ้ นจริง ซ่ึงผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณา

ร่วมกบัผูแ้ทนการค านวณ โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

เหตุการณด์งักล่าวมีดงัน้ี 

1)  การยกเลิกดชันีท่ีกองทุนอา้งอิง 

2)  การเปล่ียนแปลงวิธีการค านวณดชันีอา้งอิง 

3)  ผูป้ระกาศดชันีไม่สามารถค านวณหรือไม่สามารถประกาศระดบัดชันีอา้งอิงอยา่ง

เป็นทางการได ้

4)  การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีอา้งอิงหรือสญัญา

ออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

5)  คู่สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทท่ี์มีการจา่ยผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันี

อา้งอิง มีตน้ทุนในการป้องกนัความเส่ียงเพิ่มขึ้ น เช่น จากการเพิ่มขึ้ นของอตัราการเสีย

ภาษีอากร ค่าใชจ้่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

6)  คู่สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทท่ี์มีการจา่ยผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันี

อา้งอิงไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาดชันีอา้งอิงได ้โดย

คู่สญัญาไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งถึงท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหาแลว้ แต่ยงัคงไดร้บั

ผลกระทบดงัต่อไปน้ี 

          1. ไม่สามารถหา สรา้ง สรา้งใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรม

หรือสินทรพัยเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาตามเง่ือนไขและขอ้ผูกพนัท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์หรือ 

          2. ไม่สามารถขายหรือไม่ไดร้บัการช าระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือ

สินทรพัยท่ี์ลงทุนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

ผูอ้อกสญัญาออปชัน่หรือ

วอรแ์รนท ์

ธนาคารพาณิชยแ์ละหรือสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต า่กวา่อนัดบัท่ี

สามารถลงทุนได ้(Investment Grade)  
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เง่ือนไขการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

วนัเริ่มตน้สญัญา คือ วนัท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง คือ วนัสุดทา้ยท่ีประเมินระดบัดชันีอา้งอิงตามสญัญา หากตรงกบัวนัหยุดจะใชว้นัท าการ

ถดัไปแทน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วนัก่อนวนัครบอายโุครงการ) 

 ดชันีอา้งอิง คือ ดชันี SET50 (SET50 Index) ในสกุลเงินบาท 

 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง = (ระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัท าการใดหรือวนัพิจารณาดชันีอา้งอิง / 

ระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา) – 1 

 อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์คอื รอ้ยละ 35 

 อตัราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์คอื รอ้ยละ 0.25 จะ

ไดร้บัเม่ือค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัท าการใดตั้งแต่วนัท าการถดัจากวนัเร่ิมตน้สญัญาถึงวนั

พิจารณาดชันีอา้งอิงมากกวา่รอ้ยละ 12 (ค่า Barrier) เมื่อเทียบกบัระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา บริษัท

จดัการสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงคา่ Barrier เมื่อมีความจ าเป็นและสมควร เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนหรือ

เพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมใหก้บัผูล้งทุน โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และ

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 ขนาดสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทป์ระมาณรอ้ยละ 100 ของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

เง่ือนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน ณ วนัครบอายโุครงการ 

 
เง่ือนไข 

เงินตน้และผลตอบแทนที่จะไดร้บั  

ณ วนัครบอายโุครงการ 

กรณีที่ 1 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัท าการ

ใดวนัท าการหน่ึงท่ีอยูใ่นช่วงระหว่างอายสุญัญา

ออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์(ก่อนวนัพิจารณาดชันี

อา้งอิง) > 12% ของระดบัดชันีอา้งอิง  

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +  

ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชัน่ 

หรือวอรแ์รนท ์0.25% 

กรณีที่ 2 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั

พิจารณาดชันีอา้งอิง > 12%  

ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +  

ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชัน่ 

หรือวอรแ์รนท ์0.25% 

กรณีที่ 3 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั

พิจารณาดชันีอา้งอิง > 0% แต่ไม่เกิน12%  

ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา  

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +   

ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

= PR x ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง  

 x เงินตน้ ) 

กรณีที่ 4 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั

พิจารณาดชันีอา้งอิง ≤ 0% ของระดบัดชันีอา้งอิง  

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100%  

(ไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่ 

หรือวอรแ์รนท)์ 

* การพิจารณาว่าเขา้เง่ือนไขการไดร้บัผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาคา่การเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง

ทุกส้ินวนัท าการ 
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ตวัอยา่งการค านวณผลตอบแทน 

ตวัอยา่งรูปแบบการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทน ในแต่ละกรณี 

 สมมติฐาน:  เงินลงทุน 1,000,000 บาท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 : ประมาณ 993,000 บาท ลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโต

เป็น 1,000,000 บาท 

 ส่วนท่ี 2 : ประมาณ 7,000 บาท ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่ 

(Option) หรือ วอรแ์รนท ์(Warrant) ท่ีมีการจา่ยผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง (Index level) คือ 

ดชันี SET50 

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยส์ิน 

สดัสว่นการ

ลงทุน 

โดยประมาณ 

อตัราผลตอบแทน  

ณ วนัครบอายกุองทุน  

(ประมาณ 1 ปี) 

เงินตน้และ

ผลตอบแทนท่ีคาดว่า

จะไดร้บั (ตอ่ปี) 

สว่นที่ 1 : ตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝาก

ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
99.30% ประมาณ 1.06% 100.35% 

หกั ค่าใชจ้า่ยโดยประมาณ*   0.35% 

เงินตน้และผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ส่วนท่ี 1 หลกัจากหกัค่าใชจ้า่ยของ

กองทุนโดยประมาณ 

  100.00% 

สว่นที่ 2 : สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์ 0.70% 
ตวัอยา่งผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่ 

หรือวอรแ์รนท ์ตามตารางดา้นล่าง 

* ค่าใชจ้่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมจดัการ) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจาก

อตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

** กองทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุน

ลงทุนไม่สามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้

 

- อตัราสว่นรว่ม (Participation Rate : PR) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์คือ รอ้ยละ 35 

- อตัราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์คือ รอ้ยละ 0.25 

- ระดบัของดชันี SET50 ตามตารางดงัน้ี 
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 ระดบัของดชันี SET50  

ณ วนัเริ่มตน้สญัญา 

ระดบัสูงสุดของดชันี SET50

ระหว่างอายสุญัญา 

ระดบัของดชันี SET50 

 ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง 

กรณีที่ 1 1,000 

> 1,120 

(เปล่ียนแปลงมากกวา่ 12% 

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

ไม่น ามาพิจารณา 

กรณีที่ 2 1,000 

≤ 1,120 

(เปล่ียนแปลงไม่เกิน 12% 

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

1,200 

(เปล่ียนแปลง 20%  

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

กรณีที่ 3 1,000 

≤ 1,120 

(เปล่ียนแปลงไม่เกิน 12% 

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

1,100 

(เปล่ียนแปลง 10%  

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

กรณีที่ 4 1,000 

≤ 1,120 

(เปล่ียนแปลงไม่เกิน 12% 

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

900 

(เปล่ียนแปลง -10%  

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

 

ตวัอยา่งผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนในแตล่ะกรณี 

 เง่ือนไข 
เงินตน้ 

(1) 

ผลตอบแทนชดเชย/

ผลตอบแทนจากสญัญา

ออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์ 

(2) 

รวมเงินตน้และ

ผลตอบแทนทั้งหมดเม่ือ

ครบอายโุครงการ*  

(1)+(2) 

กรณีที่ 1 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง  

ณ วนัท าการใดวนัท าการหน่ึงท่ีอยูใ่นช่วง

ระหว่างอายุสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์ 

(ก่อนวนัพิจารณาดชันีอา้งอิง) > 12% ของ

ระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

1,000,000 

บาท 

0.25% x 1,000,000  

= 2,500 บาท 

1,002,500 บาท 

(หรือคิดเป็น 0.25%  

ต่อปี) 

กรณีที่ 2 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง  

ณ วนัพจิารณาดชันีอา้งอิง > 12%  

ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

1,000,000 

บาท 

0.25% x 1,000,000  

= 2,500 บาท 

1,002,500 บาท 

(หรือคิดเป็น 0.25%  

ต่อปี) 

กรณีที่ 3 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง  

ณ วนัพจิารณาดชันีอา้งอิง > 0%  

แต่ไม่เกิน12% ของระดบัดชันีอา้งอิง  

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา  

(จากกรณีตวัอยา่งดชันีเปล่ียนแปลง 10%) 

1,000,000 

บาท 

35% x  

([1,100/1,000] - 1) 

x 1,000,000  

= 35,000 บาท 

1,035,000 บาท 

(หรือคิดเป็น 3.5% ต่อปี) 

(ถา้ดชันีเปล่ียนแปลง 

10% ตามตวัอยา่ง) 

กรณีที่ 4 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง  

ณ วนัพจิารณาดชันีอา้งอิง ≤ 0%  

ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

1,000,000 

บาท 

ไม่ไดร้บัผลตอบแทนจาก

สญัญาออปชัน่หรือ 

วอรแ์รนท ์

1,000,000 บาท 

(หรือคิดเป็น 0% ต่อปี) 

หมายเหตุ: * จ านวนเงินการจ่ายเงินตน้และผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ 

 ** ตวัเลขเงินตน้และผลตอบแทนเป็นเพียงตวัอยา่งการค านวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่าน้ัน มิไดเ้ป็น

การรบัประกนัว่าผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีแสดงไว ้



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  8 

 

ตวัอยา่งแผนภาพของรูปแบบการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ภายใตส้มมติฐานท่ีตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศไม่มีการผิดนัดช าระ 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัดชันี SET50 (SET50 Index) ที่สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทใ์ชอ้า้งอิง 

ดชันี SET50 เป็นดชันีราคาหุน้ท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัท าขึ้ นเพื่อใชแ้สดงระดบัและความ

เคล่ือนไหวของราคาหุน้สามญั 50 ตวัท่ีมีมลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซ้ือขายมีสภาพคล่อง

สูงอยา่งสม า่เสมอ และมีสดัส่วนผูถื้อหุน้รายยอ่ยผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด  

ดชันี SET50 เป็นดชันีประเภท Composite Index ค านวณแบบถ่วงน ้าหนักดว้ยมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคา

ตลาด (Market Capitalization Weight) โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดใหม้ีการพจิารณาปรบั

รายการหลกัทรพัยท่ี์ใชใ้นการค านวณดชันีทุกๆ 6 เดือน เพื่อความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจ

เกิดขึ้ นกบัภาวะการณใ์นตลาดหลกัทรพัย ์

ดชันี SET50 จดัท าโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไม่ไดม้ีความเกี่ยวขอ้งและท าหนา้ท่ีอิสระจากบริษัท

จดัการ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถศึกษาขอ้มลูดชันี SET50 เพิ่มเติมไดท่ี้ www.set.or.th 

 

  

ระดบัของดชันี SET50 ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา = 1,000 

ดชันี SET50 

ในช่วงอายุสญัญา 

เกิน 1,120 

ไดร้บัคืนเงินตน้ 100% + ผลตอบแทนชดเชย

จากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์0.25% 

ดชันี SET50 

ในช่วงอายุสญัญา 

ไมเ่กิน 1,120 

ดชันี SET50  

ณ วนัพจิารณาเกิน 1,120 

ดชันี SET50 ณ วนั

พิจารณาเกิน 1,000 

แต่ไม่เกิน 1,120 

(จากกรณีตวัอยา่ง

ดชันีเปล่ียนแปลง 

10%) 

 

ไดร้บัคืนเงินตน้ 100% + 

ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่

หรือวอรแ์รนท ์(ผลตอบแทนจาก

สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์= 

PR x คา่การเปล่ียนแปลงของ

ดชันีอา้งอิง x เงินตน้) 

กรณีที่ 1 

กรณีที่ 2 

กรณีที่ 3 

ไดผ้ลตอบแทน 0.25% ต่อปี 

ไดผ้ลตอบแทน 

3.5% ต่อปี (ถา้ดชันี

เปล่ียนแปลง 10% 

ตามตวัอยา่ง) 

ดชันี SET50  

ณ วนัพจิารณา 

ไม่เกิน 1,000 

0% ต่อปี 

(ไม่ไดร้บัผลตอบแทน) 

กรณีที่ 4 
ไดร้บัคืนเงินตน้ 100% 
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นโยบายป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ส าหรับการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียน (Hedging) ทั้งจ านวน  

ตวัช้ีวดั (Benchmark) 

ไม่มี เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนของกองทุนเป็นไปตามเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Derivatives) ประเภทสัญญาออปชัน่ (Option) หรือ วอร์แรนท์ (Warrant) ซ่ึงสร้างขึ้ นส าหรับกองทุนน้ี

โดยเฉพาะ โดยผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้ นอยู่กบัระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัท าการใดหรือวนัพิจารณาดชันี

อา้งอิงเมื่อครบอายุโครงการ 

 

3. กองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีมีความคาดหวงัอยา่งไร 

กองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในสญัญาออปชัน่ หรือวอรแ์รนท ์

ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัดชันี SET50 และเง่ือนไขท่ีก าหนด ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุนอาจ

ไม่เท่ากบัอตัราการเปล่ียนแปลงของดชันี SET50 ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลของดชันี SET50 และเง่ือนไขการจ่าย

ผลตอบแทนก่อนตดัสินใจลงทุน  
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ค าถาม/ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรอืมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อยา่งไร 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยและผูม้ีเงินลงทุนสูงเท่าน้ัน โดยกองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของ   

หน่วยลงทุน 

 

1.2  กองทุนน้ีมีจ  านวนเงินทุนของโครงการเทา่ใด 

 2,000 ลา้นบาท โดยสามารถเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายไดไ้ม่เกิน 100 ลา้นบาท 

 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลา

เทา่ใด 

การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกบัเงินลงทุนส่วนท่ีผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงจากการขาดทุนไดป้านกลางถึง

ค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นกองทุนท่ีมีอายปุระมาณ 1 ปี และผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนดว้ยตนเองได ้เงินลงทุนท่ีจะน ามาลงทุนในกองทุนน้ีจะตอ้งเป็นเงินส่วนท่ีสามารถลงทุนไดต้ามอายุ

กองทุน  

 

1.4 ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไมส่ามารถช าระเงินและดอกเบ้ียตามก าหนดระยะเวลา 

 กรณีท่ีดชันีอา้งอิงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้

 

1.5  กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

1.6 กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  11 

 

1.7  ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง หรือตราสารที่มี

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note หรือ SN) 

1.7.1 กองทุนรวมก าหนดอตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) อยา่งไร 

 กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดย จ ากดั net 

exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่เกิน 100% ของ NAV และอาจลงทุนใน

ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝงในอตัราส่วนไม่เกินกว่าท่ีประกาศก าหนด โดยรายละเอียด

การค านวณมลูค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุน

ดงักล่าว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 

1.7.2 ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารท่ีมีสญัญา

ซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ตอ่เงินทุนของกองทุนรวมเป็นอยา่งไร 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณจ์น

อาจท าใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีลกัษณะของ

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง อยา่งไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ี บริษัทฯ จะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา 

และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการค านวณ

อตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบัภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 

1.7.3 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : VaR Approach มีสมมติฐานอยา่งไร  

สมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ : 

1. ระดบัความเช่ือมัน่ (Confidence level) รอ้ยละ 99 

2. ระยะเวลาการถือครอง (Holding period) 20 วนัท าการ 

3. ขอ้มลูยอ้นหลงัท่ีใชใ้นการ (Observation period) ไม่ต า่กว่า 250 วนัท าการ 

ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจดัการใชใ้นการบริหารและควบคุมความเส่ียง  

Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV 

วิธีการวดัมลูค่าความเส่ียงดา้นการตลาด : Monte-Carlo (Stochastic) Simulation 

 

1.7.4 มูลค่าธุรกรรมตามหนา้สญัญาของสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีประมาณการไว ้(expected gross 

leverage) เป็นเทา่ไหร ่

กองทุนมีมลูค่าธุรกรรมตามหนา้สญัญาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีประมาณการไว ้(expected gross 

leverage) อยูท่ี่ 35% 

 

2. กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดการซ้ือขายหน่วยลงทุนอยา่งไร 

2.1 วิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

การขายหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก  500,000 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป   ไม่ก าหนด  
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ผูล้งทุนท่ีประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุน สามารถติดต่อไดท่ี้ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั โทร. 0 2673 3888 และ

รายช่ือตวัแทนจ าหน่ายตามขอ้ 4.6  

 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด และระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลู

ส าคญั 

 

ผูล้งทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน 

หรือวธีิอื่นใด โดยผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม 

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

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

ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนก าหนด 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์

ค าสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะ

สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชีรบัช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่

ถือว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูล้งทุนจะตอ้งลงวนัท่ีใหบ้ริษัทจดัการ

สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หาก

มีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ

และผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลา

ท่ีบริษัทจดัการประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัถดัจากวนัท่ีจด

ทะเบียนกองทุน 

โดยในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติัไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น 

(กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
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ปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะเห็น

ว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืน

สมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่วา่ดว้ยเหตุใด 

 

2.2 กรณีใดทีบ่ริษทัจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึง

โดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้ง

หุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

(2) ผูล้งทุนรายย่อย และ/หรือ บุคคลท่ีมิใช่ผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามบทนิยามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

รวมทั้งท่ีจะประกาศและแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

(3) บุคคลท่ีปฏเิสธไม่ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลูต่อ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหน้าท่ีเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

อยา่งไร  

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของ

มลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา  

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใด 

ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ 

(2) ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์

ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่ง

ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

2.4  กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ 

อยา่งไร  

1. บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือ

ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ 

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึง

ดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะ

ไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยส าคญั 

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะใน

กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณท่ี์ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอน

เงินออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลา

ปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ชอบ

ดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใด

อยา่งหน่ึงดงัน้ี 
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1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

3. การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบั

ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

(ค) บริษัทจดัการตรวจสอบแลว้พบว่าผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่

และ/หรือผูม้ีเงินลงทุนสูงตามบทนิยามท่ีกฎหมายก.ล.ต. ก าหนด 

(5) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวม

ภายใตก้ารจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความ

เพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการ

ด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น

นายหน้าซ้ือขายหลักทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการ

เป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

 

2. เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุน

รายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดย

พลนัดว้ย 

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้ านักงานทราบโดย

พลนั 

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการ

ดงัน้ี ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม

เปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซ้ือ

หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบั

ค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนก็ได ้
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2.5 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ

ประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น

การชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกไปได ้

 

2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

 บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยแจง้ในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุป

ขอ้มลูส าคญั 

 

2.7 กองทุนน้ีก าหนดเง่ือนไขและขอ้จ  ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนาย

ทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือ

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อน

ไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุด

บญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

 

 ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า

ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี  

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

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

FATCA เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA 

และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั" 

 

2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบมูลคา่การลงทุนของทา่นไดอ้ยา่งไร 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนไดจ้าก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 

 

http://www.kasikornasset.com/


กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  17 

 

3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 

 3.1  กองทุนน้ีมีการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้น

หวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัท

จดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผู ้

จองซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือใน

บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อ

บริษัทจดัการไดร้บัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรร

หน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนาม

บริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วย

ลงทุนได ้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน

เหล่าน้ันเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุด

บญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมฐีานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงิน

ท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็น

จ านวนเงินท่ีผูล้งทุนช าระเป็นคา่ซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิ

การไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบั

รายการอีกครั้งเพื่อแสดงจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร  

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุน

มอบใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน   

 

3.2 กองทุนน้ีมีขอ้จ  ากดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ

หน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็ม

ตามจ านวนท่ีถืออยู ่



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  18 

 

 

3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะท าไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 02 230 2240-1 

 

3.4 กองทุนน้ีมีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการหรือไม่ อยา่งไร 

ไม่มี   

 

4. บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุน 

4.1 รายช่ือคณะกรรมการ 

นายพชัร สมะลาภา   ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์   กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   Chief Investment Officer 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์  Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   Associate Chief Investment Officer 

 นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            Associate Chief Investment Officer 

 

4.2 จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จ านวน 201 กองทุน 
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4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564) 

มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,114,775,404,684.27 บาท 

 

4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

 นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

 นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    Chief Investment Officer 

 นายนาวิน อินทรสมบติั    Chief Investment Officer 

 นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

 นายชยัพร ดิเรกโภคา                Associate Chief Investment Officer 

 นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            Associate Chief Investment Officer 

 นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

 นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนมลัติแอสเซท 

 นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

 นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

 นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูบ้ริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน  

 นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                   ผูบ้ริหารฝ่ายวิเคราะหแ์ละบริหารความเส่ียง  

 

4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 นายวรุณ บุญร าลึกถนอม 

 

ประวตัิการศึกษา 

-ปริญญาโท สาขาการเงิน (International Programme), จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 -ปริญญาตรี ภาควชิาวิศวกรรมวสัดุ คณะวิศวกรรมศาสตร,์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

ประสบการณท์ างาน 

- ผูจ้ดัการลงทุน ฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 
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หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

4.6 รายช่ือตวัแทนจ าหน่าย 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888 

 

4.7 ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรุงรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อใหก้ารช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

นายทะเบียนกองทุนคือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ินและดแูลบริษทัจดัการใหป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน คือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 02 230 2240-1 

นอกจากหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการ

รกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 

 

  

http://www.kasikornasset.com/
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ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย มีนโยบายจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหน้ี ดงัน้ัน กองทุน

น้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ียอมรบัความเส่ียงไดบ้า้ง อยา่งไรก็ตาม มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงใน

ช่วงเวลาต่างๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอืน่ท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้นบวก

หรือลบจากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อาทิ  

 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศ

ทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและตามปกติตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิง่ยาวนานเท่าไร  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิง่มีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้ น อยา่งไรก็ตาม กองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตรา

สารหน้ีท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงท าใหม้ีความเส่ียงดา้นการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัต า่ 

 

 ความเสี่ยงจากความผนัผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมลูค่าของหลกัทรพัยท่ี์

กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทาง

การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน

รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

 

 ความมัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร 

รวมทั้งความสามารถในการจา่ยคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้าก

การเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

 

 สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่ายตราสารน้ันๆ 

ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร อยา่งไรกต็าม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการ

เลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

ตลอดจนสภาพคล่องของตราสาร และกองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตราสารท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสาร

จนครบอายุของตราสารน้ัน จึงท าใหค้วามเส่ียงดา้นน้ีอยูใ่นระดบัต า่  

 

 ความเสี่ยงดา้นการกระจกุตวัของการลงทุน (Concentration Risk) หมายถึง การลงทุนในสดัส่วนการลงทุนท่ีมาก

เกินไปในหลกัทรพัยต์วัใดตวัหน่ึง หรือในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึง อาจส่งผลเสียต่อมลูค่าเงินลงทุนโดยรวม

ไดห้ากเกิดเหตุการณเ์ฉพาะอยา่งท่ีส่งผลเสียต่อหลกัทรพัย ์หรืออุตสาหกรรมน้ันๆ 

 

 ความเสี่ยงจากการยกเลิกสญัญาก่อนก าหนด(Early Termination Risk) หมายถึง ผูล้งทุนมีความเส่ียงท่ีผูอ้อกออปชัน่

หรือวอรแ์รนท ์มีสิทธ์ิยกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดอายุ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในระดบั

เดิมได ้ 

 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Exchange rate risk) ซ่ึงเกิดจากการท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุน

ในรูปของสกุลเงินตราต่าง ๆ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน

ของกองทุนได ้บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในต่างประเทศได ้โดยลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้า เพื่อสวอปเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทในอตัราท่ีตกลงกนัไว ้ณ วนัท าสญัญา  
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 ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สญัญาในการท าธุรกรรม (Counterparty Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สญัญาในการ

ท าธุรกรรมไม่สามารถจา่ยเงินตามภาระผูกพนัเมื่อครบกาหนดเวลา เน่ืองจากมีผลการด าเนินงานและฐานะการเงินท่ี

ดอ้ยลง จึงขาดสภาพคล่องท่ีจะจา่ยเงินตามภาระผูกพนั เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจลดความเส่ียงท่ีเกิดจาก

คู่สญัญาในการท าธุรกรรมลง โดยการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade)และมีการวิเคราะหแ์ละพจิารณา ความน่าเช่ือถือของ

คู่สญัญาในการท าธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะหอ์ยา่งต่อเน่ือง 

 

 Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ี

แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนท่ีตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงจากการท่ี

ผูจ้ดัการกองทุนค านวณสดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมส าหรบักองทุน อยา่งไรก็ตาม แมม้ีการลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงก็อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงไดท้ั้งหมด และเสียโอกาสในการรบั

ผลตอบแทนท่ีดีขึ้ นหากตลาด ฯ ไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณไ์ว ้

 

 ความเสี่ยงของการลงทุนในตา่งประเทศ (Country Risk) ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ อาทิ  การ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จ ากดัทางดา้น

กฎหมาย และ การท าธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้อยา่งไรก็ตาม ตรา

สารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนน้ันมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) จากสถาบนัการจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือท่ีไดร้บัการยอมรบัจากส านักงาน ท าใหค้วามเส่ียงดา้นน้ีอยูใ่นระดบัต า่ รวมทั้ง การวิเคราะหส์ถานการณ์

ดา้นเศรษฐกจิและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

 

 ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation risk) เน่ืองจากกองทุนน้ีมีการลงทุนใน

ต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ี์ไม่ปกติ ท า

ใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

 

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์(Option or Warrant) การลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอร์

แรนท ์ท่ีมีการจา่ยผลตอบแทนอา้งอิงกบัสินทรพัยอ์า้งอิงน้ันมีความเส่ียงสูงกว่าการลงทุนในสินทรพัยอ์า้งอิงน้ันโดยตรง 

 

 ความเสี่ยงจากการท าสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivative) เป็นความเส่ียงจากการท่ีราคาหลกัทรพัยท่ี์อา้งอิงอยูม่ีราคา

เคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนัขา้มกบัท่ีคาดการณไ์ว ้โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น อตัราดอกเบ้ีย หรือปัจจยั

เศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งมนัียส าคญั   
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม  

สว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต า่กว่า 

2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

2.3  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade 

หรือไม่มี credit rating 

ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 และขอ้ 3.13.2 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1  เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึง่หน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้ง

ขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาต

ใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

       5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing        

       5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกวา่หรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 

5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ 

                              สถาบนัการเงิน  

                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

                 5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์ 

                             การเกษตร    

                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 

                             ยอ่มแหง่ประเทศไทย 

                 5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง 

                             ประเทศไทย  

                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

                 5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนั  

       นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ  

       regulated market  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 

(2) น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน  

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

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตราสารอยู่

ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนการเป็น

หลกัทรพัยซ้ื์อขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้ นไม่ว่าตามกฎหมายไทย

หรือกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ของบริษัทดงักล่าวซ้ือขายใน SET 

หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสาร

ทุนท่ีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้กีาร

เพิกถอนการเป็นหลกัทรพัยซ้ื์อขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3 หุน้ท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 

6.4  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูอ้อก

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ

หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 

ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.ในประเทศ

ไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 เป็นตราสารท่ีมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังน้ี 

6.4.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป โดยมรีายละเอยีด

ตามแบบ filing 

6.4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกวา่หรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 

6.4.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.4.2.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.2.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.4.2.3.2 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั  

บุคคลตามขอ้ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2 

6.4.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนั 

นับแต่วนัท่ีลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 

market 

6.5 DW 

6.6 reverse repo 

6.7 OTC derivatives 

6.8 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 และขอ้ 

3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO 

เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัยข์อง SET 

หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย

ดงักล่าวท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอน

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สูงกว่า 

(1) 15% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

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

หน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

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

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ

คู่สญัญา แลว้แต่กรณี                 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

     

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สูงกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน  

      benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

 

สว่นที่ 3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี เวน้

แต่เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า1 ปี ให้

เฉล่ียตามรอบอายุกองทุน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนท่ีอายุกองทุน  

  คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน  ทั้งน้ี 

เฉพาะกองทุนท่ีมีอายุโครงการมากกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได้

ด าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการ

ท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผู ้

ออกตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอ

ขายตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว่ในประกาศคณะกรรมการก ากบั

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

ตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตรา

สารหน้ีท่ีออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 

12 เดือน  

2.4  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ี

ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุ

ไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการ

ลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบัอายุ

กองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก ่ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single entity limit)   

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 

กรณีกองทุนรวมมีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยมลูค่าความเสียหายสูงสุด 

(Value-at-Risk) ของกองทุนรวมเป็น Absolute 

VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่มี

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 

 

สว่นที่ 4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมีจ านวน

หุน้ของบริษัทรวมกนัน้อยกวา่ 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทน้ัน 

2 ตราสารหน้ีของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)
 
ของ

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่

ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 

บริษัทจดัการ อาจน ามลูคา่หน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่า

หน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทาง

การเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีท่ีผู ้
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด
 
(รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบ

การเงินในครั้งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ

มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นราย

ครั้ง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่

และมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัท

จดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย

ตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ 

filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็น

รายโครงการ 

 (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี  

       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน 

       2. ธนาคารออมสิน 

       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

       5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

       6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

          แห่งประเทศไทย  

       7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

       9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

     11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั 

           บุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

   โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

    (1) มีขนาดเล็ก 

    (2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

    (3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน ไม่มี 

1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่มี 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่มี 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1)(2) (รอ้ยละของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 2.1400 ต่อปี 

3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี 

3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.2140 ต่อปี 

3.4. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย ไม่มี 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา และประชาสมัพนัธ ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.0700% ของจ านวน

เงินทุนของโครงการ 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี 

5.      ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมด
(1)(2)

 (รอ้ยละของ

จ  านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ไม่เกิน 3.4775 ต่อปี 

  

(1)     บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัรา

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายดงักล่าวเพิ่มขึ้ น 

(2)     ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผล

ขาดทุนของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค 

Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ไม่ไดข้ึ้ นอยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ บลจ. 

กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต 

หากต้องการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผู ้ลงทุนสามารถขอหนังสือ ช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

3. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ี

ตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจดัการ ตัวแทน และ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศ

ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัท

จดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง (Connected 

Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้ส านักงานคณะกรรมการ 

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

8. บริษัทจัดการใช้ข ้อมูลในอดีตในการค านวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 

coefficient) กองทุนจึงมีความเส่ียงหากสินทรพัยอ์า้งอิง (underlying assets) และทรัพยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง

เคล่ือนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามขอ้มูลในอดีต ซ่ึงอาจท าใหส้ัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเส่ียงได้

อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

9. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และส่วน

รบัรองความถูกตอ้งครบถว้น 

10. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้ับรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกันราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

http://www.sec.or.th/
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กองทุนรวมส ำหรบัผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ยและผูมี้เงินลงทุนสูงเท่ำนั้น 

 

กองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือมีควำมซบัซอ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

รำยละเอียดโครงกำรจดักำร 

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A  

หำ้มขำยผูล้งทุนรำยยอ่ย 
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หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมโดยใชข้อ้มลู ณ วนัท่ี 20 เมษายน 2564 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และส่วน

รบัรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี ผูส้นใจลงทุนควรรอ้งขอหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัจากบริษัทจดัการหรือผูข้าย

หน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั อาทิ วตัถุประสงคแ์ละ

นโยบายการลงทุน ความเส่ียง และค าเตือน เป็นตน้ ก่อนตดัสินใจลงทุน 
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ค ำจ  ำกดัควำม / ค ำนิยำม :  

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

ก.ล.ต. และหรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และหรือ

ประกาศอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้ง  

กองทุน / กองทุนเปิด / กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หมายถึง เงินสด เช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวธีิการอื่นใดท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนยอมรบั โดยคา่สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่ใช่เงินสดน้ัน บริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝาก

ธนาคารหรือวธีิการอื่นใดไดภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย  

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการ กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

จองซ้ือ หมายถึง จองซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  

ตลาดหลกัทรพัย ์หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั  

บริษัทเงินทุน หมายถึง บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

ธนาคารพาณิชย ์หมายถึง ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

ผูดู้แลผลประโยชน์ หมายถึง ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุน หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดร้บัใบอนุญาตจาก

กระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรพัย ์(Broker) การคา้หลกัทรพัย ์

(Dealer) และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั้งในส่วนของหลกัทรพัยท์ัว่ไป หรือหลกัทรพัยท่ี์จ ากดัเฉพาะ

หน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  

ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทุน  

ผูล้งทุนสถาบนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุน

สถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี  

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย  

(2) ธนาคารพาณิชย ์ 

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น  

(4) บริษัทเงินทุน  

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 

(6) บริษัทหลกัทรพัย ์ 

(7) บริษัทประกนัวินาศภยั  

(8) บริษัทประกนัชีวิต  

(9) กองทุนรวม  

(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษทัหลกัทรพัยร์บัจดัการเงินทุนของผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุน

ตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24)  

(11) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

(12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

(13) กองทุนประกนัสงัคม  

(14) กองทุนการออมแห่งชาติ  

(15) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  

(16) ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  4 

 

(17) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  

(18) สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก  

(19) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

(20) นิติบุคคลประเภทบรรษัท  

(21) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละเจ็ดสิบหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด  

(22) ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถึง (21)  

(23) ผูจ้ดัการกองทุน หรือผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า

ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  

(24) ผูล้งทุนอื่นใดตามท่ีส านักงานประกาศก าหนด  

ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผู้

ลงทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี  

(1) นิติบุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

(ก) มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทขึ้ นไป  

(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงิน

ฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบแลว้  

(2) บุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

(ก) มีสินทรพัยสุ์ทธิตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ี สินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมลูคา่อสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งใชเ้ป็นท่ีพกั

อาศยัประจ าของบุคคลน้ัน  

(ข) มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 4 ลา้นบาทขึ้ นไป  

(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงิน

ฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป  

ผูม้ีเงินลงทุนสูง หมายถึง ผูท่ี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้ นไป (initial 

minimum subscription) ตามท่ีไดนิ้ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน. 88/2558 เร่ือง การ

จดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป และเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการเขา้ท าสญัญารบัจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

รวมทั้งท่ีจะประกาศหรือแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น หมายถึง ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

มติพิเศษ หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้

ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติเสียงขา้งมาก หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อ

หน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน

ซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตาม

ทะเบียนหน่วยลงทุนเมื่อส้ินวนัท่ีค านวณน้ัน โดยค านวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและตดั

ต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิงและปัด

ทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น  

ระยะเวลาเสนอขาย หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนั

ท าการรบัซื้ อคืนน้ัน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการปกติของบริษัทจดัการ  
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วนัท าการรบัซื้ อคืน หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นวนัรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั หากวนัดังกล่าว

ตรงกบัวนัหยุด จะใชว้นัท าการถดัไปเป็นวนัท าการรบัซื้ อคืน  

ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัย ์หมายถึง ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยซ่ึ์งจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ 

สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน  

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิ หมายถึง สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หมายถึง สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดร้บัค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้  

สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขาย  

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

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  

หนังสือช้ีชวน หมายถึง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  

อนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือครั้งล่าสุดท่ีมีต่อตวัตราสาร ต่อผูอ้อกตราสารหรือ

คู่สญัญา หรือต่อผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

  

ค ำอธิบำยศพัทเ์รื่องกำรลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบกำรอธิบำยค ำยอ่และควำมหมำยของค ำยอ่ รวมถึง

ค ำศพัทท์ี่ปรำกฏในหวัขอ้ประเภทและอตัรำสว่นกำรลงทุนในหลกัทรพัย ์

ค ำศพัท ์ ค ำอธิบำยศพัท ์

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวชิาชีพบญัชีก าหนดใหจ้ดัท างบ

การเงินรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

“กองทุนรวม 

พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีตั้งขึ้ นเพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงินทอ้งถ่ินใน

ภูมิภาคตามโครงการจดัตั้งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะท่ีสอง (Asian Bond Fund 2) 

ตามมติของท่ีประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and 

Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายุ

ของทรพัยสิ์น หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุน

รวม 

“กองทุน CIS 

ต่างประเทศ” 

กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 

(collective investment scheme) ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษัท 

ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity 

ท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 

ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื้ นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่ง

ไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 
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2. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึง

มีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวม

โครงสรา้งพื้ นฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานดงักล่าวจะ

จดัตั้งในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

“กองทุน private equity” กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ท่ีอาจจดัตั้งขึ้ นในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือ

รูปแบบอื่นใด และมีลกัษณะของกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. กิจการเงินร่วมลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดการจดัการเงินทุนของกิจการเงินร่วม

ลงทุนท่ีไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุน

ส่วนบุคคล 

2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

(ก) มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้ นไป ทั้งน้ี ตอ้งมิได้

เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยสิ์นส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทุนและทรพัยสิ์นท่ีเกิดจาก

เงินทุน 

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการลงทุนในหุน้หรือการ

สนับสนุนทางการเงินท่ีก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้ของกิจการน้ันในภายหลงั โดย

มีส่วนในการก ากบัดูแลแผนธุรกจิ การด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรือ

การด าเนินการอื่นใดในลกัษณะท่ีสะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของ

กิจการดงักล่าว 

“กองทุน property” กองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งอยูใ่นรูปแบบ 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัต์

เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives ท่ี

มีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 

2. มีผลใหค้วามเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของทรพัยสิ์นท่ีตอ้งการลด

ความเส่ียง 

4. สามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 

ตราสารเทียบเท่า 

เงินฝาก” 

ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอืน่ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัเงินฝาก  

2. สลากออมทรพัยท่ี์ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
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3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บัเงินฝาก 

โดยคู่สญัญาท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคืนเงินตน้จากคู่สญัญาฝ่ายท่ี

เทียบเคียงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสินคา้ 

โภคภณัฑ”์ 

ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีท่ีจดัท าขึ้ นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงินคลงั 

2. พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท. 

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

มีภาระผูกพนั 

“ตราสารภาครฐั 

ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยท่ีรฐับาลต่างประเทศ 

กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์าร

ระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบนัการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ

ต่างประเทศ ท่ีมีการอา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลสถาบนัการเงินของ Basel 

Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ” 

ศูนยก์ลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ท่ีจดัใหม้ีขึ้ นเพื่อการซ้ือขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดย

มีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. มีการรวบรวมค าเสนอซ้ือเสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซ้ือหลายรายและผู ้

เสนอขายหลายราย 

2. มีการก าหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหม้ีระบบ ซึ่งก าหนดเกี่ยวกบัวธีิการในการซ้ือ

ขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการ

จดัการซ้ือขายเป็นประการอื่น และผูเ้สนอซ้ือเสนอขายยนิยอมท่ีจะผูกพนัตาม

หลกัเกณฑห์รือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม หรือ

การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้น 

SET 

“บริษัทยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม

งบการเงินรวมท่ีมีการจดัท าและเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณา

ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  8 

 

ค ำศพัท ์ ค ำอธิบำยศพัท ์

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตาม

งบการเงินรวมท่ีมีการจดัท าและเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณา

ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิ 

ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัย์

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนด

ประเภทหลกัทรพัยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 

“ผูม้ีภาระผูกพนั” ผูท่ี้มีภาระผูกพนัในการช าระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผู้

รบัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศูนยซ้ื์อขาย 

derivatives” 

ศูนยซ้ื์อขายดงัน้ี 

1. ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ท่ีไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า 

2. ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ซ่ึงจดัตั้งขึ้ นและใหบ้ริการไดต้ามกฎหมาย

ต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ

กองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หุน้กูร้ะยะสั้น” หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระหน้ีไมเ่กิน 270 วนันับแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

“B/E” ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัช้ีวดัของกองทุน ซ่ึงเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีท่ีมีการเผยแพร่อยา่ง

กวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 

2. ผูท้ าหน้าท่ีบริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมส่ีวนไดเ้สียในกจิการท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีคู่สญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก

ส านักงาน เวน้แต่ท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดิตของทรพัยสิ์นท่ีไดร้บั

การประกนัความเส่ียงจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงตาม

มาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่คู่สญัญา

อีกฝ่ายหน่ึงเมื่อเกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ี (credit event) ของทรพัยสิ์นท่ี

ไดร้บัการประกนัความเส่ียง จะไดร้บัผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมส าหรบัการมีภาระ

ผูกพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหน้ีตามท่ีระบุในขอ้ตกลงของตราสาร

หรือสญัญา 

“credit rating”” อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัท าโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถในการช าระ

หน้ีตามตราสารหรือสญัญา 

“currency risk”” ความเส่ียงดา้น FX 
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“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying 

ของตราสารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on  

organized exchange” 

derivatives ท่ีซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขาย derivatives 

“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใชใ้นการค านวณมลูค่าของ

หลกัทรพัยห์รือตราสารน้ัน 

“DW” ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพฒันา

อสงัหาริมทรพัย ์ทั้งน้ี ไม่วา่กองทรสัตห์รือกองดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือ

รูปอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซ่ึงไดแ้ก่ 

ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพ

เมยีนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะ

มณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอตัราส่วนการลงทุนในแต่ละ

บริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูม้ีภาระผูกพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผู ้

ค ้าประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

“issuer rating”” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการ

ลงทุนในตราสารหรือสญัญาท่ีใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงอยูก่บัทรพัยสิ์น ซ่ึงเป็นผลให้

กองทุนมีความเส่ียงในทรพัยสิ์นน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซ่ึงอยูภ่ายใตบ้งัคบั

ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อ

ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภท

สถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation” ประเภทและลกัษณะของทรพัยสิ์นท่ีขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งอิงถึง 

(obligation category & obligation characteristics) 
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“options” สญัญาท่ีมีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่ง

พระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขาย derivatives  

“P/N” ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ซ่ึงไดจ้ากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศูนยก์ลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซ้ือขายตรา

สารระหวา่งกนัได ้รวมทั้งใหข้อ้มลูต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัตราสารน้ัน โดยศูนยก์ลางดงักล่าว

อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลดา้น

หลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรพัย ์

“repo” 

  

ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน (repurchase agreement)ธุรกรรมการขายโดยมี

สญัญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมสีญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing 

and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

“single entity limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศท่ีผูอ้อกตราสารมีถ่ินท่ีอยู ่ซ่ึงเป็นการ

ประเมินความเส่ียงในการผิดนัดช าระหน้ีของรฐับาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกจิ

หลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวชิาชีพบญัชีก าหนดใหจ้ดัท างบ

การเงินรวม 
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1. ช่ือ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  K Complex Return 1 Year A Fund Not for Retail Investors  

 

1.3. ช่ือยอ่ :  KCR1YA-AI  

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั้งเดียว  

 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ก าหนด  

 

1.7. อายุโครงการ : 1  ปี -  เดือน -  วนั  

 

1.8. อายุโครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  

 

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต า่กวา่ 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับจากวนัถดัจากวนัท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.รบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม  

 

เง่ือนไขอื่น ๆ : บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาเสนอขายในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง

แรก หรือยุติการเสนอขายและคนืเงินใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือเลิกกองทุน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอ์ยา่งหน่ึง

อยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการ

เปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ีแจง้ไวไ้ด ้หรือสถานการณก์ารลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ

ตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตาม

อตัราท่ีประมาณการไว ้หรือท าใหก้ารลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด  

(2) จ าหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ า่กว่า 600 ลา้นบาท และบริษัทจดัการพจิารณาเห็นว่า

ไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมหรือตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอื่นใดท่ีกระทบต่อการลงทุนของกองทุนท่ีน าเงินไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น การ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกบั

การส ารองเงินทุนในประเทศ และ/หรือเหตุการณอ์ืน่ใด ซ่ึงอาจมีผลกระทบท าใหก้องทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุน

กลบัมาเป็นสกุลเงินบาทได ้หรือเหตุการณอ์ื่นใดท่ีท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลับเขา้มาในประเทศไดภ้ายในวนัท่ี

กองทุนครบก าหนดอายุโครงการ จึงอาจท าใหก้องทุนมีอายุโครงการมากกว่าท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิท่ีจะพิจารณาน าเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจากเงินลงทุนของกองทุนดงักล่าวไปลงทุนต่อในทรพัยสิ์น

ต่างๆ หรือในรูปแบบอื่นใดท่ีไมข่ดักบัประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบโดยพลนั  

 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนรวมท่ีเสนอขายผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยและผูม้ีเงินลงทุนสูง  
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1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

 

2. จ  ำนวนเงินทุนของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม มูลคำ่ที่ตรำไว ้จ  ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ

ขำย :  

 

2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  

บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการได ้โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบในหนังสือช้ี

ชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของ

โครงการ  

 

2.3. มลูค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก : 500,000.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.7. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  

 

2.8. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคืน : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหรือยกเวน้มลูค่าขัน้ต า่ในการสัง่ซ้ือใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตามประเภทของผูล้งทุน 

ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน ตามช่องทางการซ้ือขายหรือตามเง่ือนไขท่ี

บริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ล้งทุนทราบใน

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ  
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3. วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ กำรลงทุนในตำ่งประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ประเภทและอตัรำสว่นกำรลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

เพื่อระดมเงินทุนจากผูล้งทุนท่ีมใิช่รายยอ่ยและผูม้ีเงินลงทุนสูงท่ีตอ้งการแสวงหาโอกาสในการรบัผลตอบแทนจากการ

ลงทุนและสามารถรบัความเส่ียงได ้โดยจะลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือตราสารทางการเงินใน

ต่างประเทศและ/หรือในประเทศ รวมถึงมีการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่ 

(Option) หรือ วอรแ์รนท ์(Warrant) ซ่ึงมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัดชันีอา้งอิง เพื่อเปิดโอกาสในการแสวงหา

ผลตอบแทนส่วนเพิ่มได ้โดยมีช่วงระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี  

 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ผสม  

 

การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม : 

 

- ตราสารหน้ี : ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหน้ี 

- อื่นๆ 

           -     สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่ (Options) หรือ วอรแ์รนท ์(Warrant) 

ไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนอื่นๆ 

 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ  

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน  ลา้นเหรียญ  

 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) :   

ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมไดต้าม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

3.6. การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า : ท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบซบัซอ้น  

3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : VaR approach  

สมมติฐานท่ีใชใ้นการค านวณ : 

1. ระดบัความเช่ือมัน่ (confidence level) รอ้ยละ 99.00  

2. ระยะเวลาการถือครอง (holding period) ) 20.00 วนัท าการ  

3. ขอ้มลูยอ้นหลงัท่ีใชใ้นการ (observation period) ไม่ต า่กว่า 250.00 วนัท าการ  

ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจดัการใชใ้นการบริหารและควบคุมความเส่ียง : Absolute VaR  

ไมเ่กิน 20.00% ของ NAV  

 

วิธีการวดัมลูค่าความเส่ียงดา้นตลาด : Monte Carlo (Stochastic) Simulation  
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3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  

 

3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) :  มีกลยุทธก์ารลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)  

 

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

 

หมายเหตุ: 

ไม่มี เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนของกองทุนเป็นไปตามเง่ือนไขการจา่ยผลตอบแทนของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่ (Option) หรือ วอรแ์รนท ์(Warrant) ซ่ึงสรา้งขึ้ นส าหรบักองทุนน้ีโดยเฉพาะ 

โดยผลตอบแทนของกองทุนจะขึ้ นอยูก่บัระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัท าการใดหรือวนัพิจารณาดชันีอา้งอิงเมื่อครบอายุ

โครงการ  

 

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น  

 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

กองทุน buy & hold 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ี

สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณรอ้ยละ 95.00 – 99.90 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมี

เป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกนัความ

เส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ส าหรบัการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากต่างประเทศทั้งจ านวน 

อยา่งไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – 

Investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

(Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน  

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่ (Option) หรือ วอรแ์รนท ์(Warrant) 

ท่ีมีการจา่ยผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง (Index level) คือ ดชันี SET50 ประมาณรอ้ยละ 0.10 – 

5.00 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นับช่วง

ระยะเวลาดงัน้ีรวมดว้ยก็ได ้โดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั  

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  

2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทุนรวม  

 

ตวัอยำ่งผลตอบแทนจำกกำรลงทุน :  

สว่นที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่

ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณรอ้ยละ 95.00 – 99.90 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมด 
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ประมำณกำรตรำสำรและสดัสว่นท่ีคำดว่ำจะลงทุนในสว่นของตรำสำรหน้ีและ/หรือเงินฝำก  

ตรำสำรที่ลงทุน* 

อนัดบัควำม

น่ำเช่ือถือของ 

ผูอ้อกตรำสำร** 

สดัสว่น 

กำรลงทุน 

โดยประมำณ 

**     

**     

**     

**     

**     

**    

รวม 95.00 - 

99.90% 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดเผยพอรต์การลงทุนและสดัส่วนการลงทุนใหผู้ล้งทุนทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลู

ส าคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก 

* บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและ

สมควรเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยการเปล่ียนแปลงน้ันตอ้งไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจาก

ตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั โดยประมาณการ

อตัราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษัท

จดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน  

 

สว่นที่ 2 : เงินลงทุนท่ีเหลือประมาณรอ้ยละ 0.10 – 5.00 จะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) 

ประเภทสญัญาออปชัน่ (Option) หรือ วอรแ์รนท ์(Warrant) ท่ีมีการจา่ยผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง 

(Index level) คือ ดชันี SET50 โดยมีขนาดสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทป์ระมาณรอ้ยละ 100 ของจ านวนเงินท่ีไดร้บั

จากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

รำยละเอียดของสญัญำออปชัน่หรือวอรแ์รนทท์ี่กองทุนลงทุน  

ดชันีอำ้งอิง ดชันี SET50 (SET50 Index) 

สกุลเงิน สกุลเงินบาท (THB) 

อำยตุรำสำร 1 ปี 

อตัรำสว่นรว่ม 

(Participation Rate) 

รอ้ยละ 20 

  

อตัรำผลตอบแทนชดเชย 

(Rebate Rate) 

รอ้ยละ 0.25 

เหตกุำรณท์ี่สง่ผลกระทบ

ตอ่กำรลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิปรบัเง่ือนไขการจา่ยผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณใ์ดเหตุการณห์น่ึง 

โดยผูแ้ทนการค านวณมลูคา่ยุติธรรมของออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์(Calculation agent) จะ

ค านวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณท่ี์เกิดขึ้ นจริง ซ่ึงผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณา

ร่วมกบัผูแ้ทนการค านวณ โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั 

เหตุการณด์งักล่าวมีดงัน้ี 

1) การยกเลิกดชันีท่ีกองทุนอา้งอิง 
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2) การเปล่ียนแปลงวิธีการค านวณดชันีอา้งอิง 

3) ผูป้ระกาศดชันีไม่สามารถค านวณหรือไม่สามารถประกาศระดบัดชันีอา้งอิงอยา่งเป็น

ทางการได ้

4) การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีอา้งอิงหรือสญัญา

ออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

5) คู่สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทท่ี์มีการจา่ยผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันี

อา้งอิง มีตน้ทุนในการป้องกนัความเส่ียงเพิ่มขึ้ น เช่น จากการเพิ่มขึ้ นของอตัราการเสีย

ภาษีอากร ค่าใชจ้่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

6) คู่สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทท่ี์มีการจา่ยผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันี

อา้งอิงไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาดชันีอา้งอิงได ้โดย

คู่สญัญาไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งถึงท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหาแลว้ แต่ยงัคงไดร้บั

ผลกระทบดงัต่อไปน้ี 

1. ไม่สามารถหา สรา้ง สรา้งใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือ

สินทรพัยเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาตามเง่ือนไขและขอ้ผูกพนัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสญัญา

ออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์หรือ 

2. ไม่สามารถขายหรือไม่ไดร้บัการช าระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรพัยท่ี์

ลงทุนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

ผูอ้อกสญัญำออปชัน่หรือ

วอรแ์รนท ์

ธนาคารพาณิชยแ์ละหรือสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต า่กวา่อนัดบัท่ี

สามารถลงทุนได ้(Investment Grade)  

หมายเหตุ : บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงอตัราส่วนร่วมและหรืออตัราผลตอบแทนชดเชย เมื่อมีความ

จ าเป็นและสมควร เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนหรือเพื่อเพิม่ผลตอบแทนโดยรวมใหก้บัผูล้งทุน แต่จะไม่ต า่กวา่

รอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 0.25 ตามล าดบั โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และ

ส่วนขอ้มลูกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขกำรจำ่ยผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสญัญำออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์ 

วนัเริ่มตน้สญัญำ คือ วนัท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์ 

วนัพิจำรณำดชันีอำ้งอิง คือ วนัสุดทา้ยท่ีประเมินระดบัดชันีอา้งอิงตามสญัญา หากตรงกบัวนัหยุดจะใชว้นัท าการ

ถดัไปแทน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วนัก่อนวนัครบอายโุครงการ) 

ดชันีอา้งอิง คือ ดชันี SET50 (SET50 Index) ในสกุลเงินบาท  

ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง = (ระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัท าการใดหรือวนัพิจารณาดชันีอา้งอิง / ระดบัของ

ดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา) – 1  

อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์คอื รอ้ยละ 20  

อตัราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์คอื รอ้ยละ 0.25 จะไดร้บั

เมื่อค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัท าการใดตั้งแต่วนัท าการถดัจากวนัเร่ิมตน้สญัญาถึงวนัพิจารณาดชันี

อา้งอิงมากกวา่รอ้ยละ 12 (ค่า Barrier) เมื่อเทียบกบัระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา บริษัทจดัการสงวนสิทธิ

เปล่ียนแปลงค่า Barrier เมื่อมีความจ าเป็นและสมควร เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนหรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

โดยรวมใหก้บัผูล้งทุน โดยจะแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวม

ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน  

ขนาดสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนทป์ระมาณรอ้ยละ 100 ของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน  
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เง่ือนไขกำรจำ่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน ณ วนัครบอำยโุครงกำร  

  
เง่ือนไข 

เงินตน้และผลตอบแทนที่จะไดร้บั  

ณ วนัครบอำยโุครงกำร 

กรณีที่ 1 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัท าการ

ใดวนัท าการหน่ึงท่ีอยูใ่นช่วงระหว่างอายสุญัญา

ออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์(ก่อนวนัพิจารณาดชันี

อา้งอิง) > 12% ของระดบัดชันีอา้งอิง  

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +  

ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชัน่ 

หรือวอรแ์รนท ์0.25% 

กรณีที่ 2 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั

พิจารณาดชันีอา้งอิง > 12%  

ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +  

ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชัน่ 

หรือวอรแ์รนท ์0.25% 

กรณีที่ 3 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั

พิจารณาดชันีอา้งอิง > 0% แต่ไม่เกิน12%  

ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา  

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +  

ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์

= PR x ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง  

x เงินตน้ ) 

กรณีที่ 4 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั

พิจารณาดชันีอา้งอิง ≤ 0% ของระดบัดชันีอา้งอิง  

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100%  

(ไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่ 

หรือวอรแ์รนท)์ 

* การพิจารณาว่าเขา้เง่ือนไขการไดร้บัผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาคา่การเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง

ทุกส้ินวนัท าการ  

 

ตวัอยำ่งกำรค ำนวณผลตอบแทน  

ตวัอยำ่งรูปแบบกำรจำ่ยเงินตน้และผลตอบแทน ในแตล่ะกรณี  

สมมติฐำน: เงินลงทุน 1,000,000 บำท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 : ประมาณ ** บาท ลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็น 

1,000,000 บาท  

ส่วนท่ี 2 : ประมาณ ** บาท ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่ (Option) หรือ 

วอรแ์รนท ์(Warrant) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง (Index level) คือ ดชันี SET50  

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยส์ิน 

สดัสว่นกำร

ลงทุน 

โดยประมำณ 

อตัรำผลตอบแทน  

ณ วนัครบอำยุ

กองทุน  

(ประมำณ 1 ปี) 

เงินตน้และ

ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ

จะไดร้บั (ตอ่ปี) 

สว่นที่ 1 : ตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝาก

ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
**% ประมาณ **% **% 

หกั ค่าใชจ้า่ยโดยประมาณ*     **% 

เงินตน้และผลตอบแทนจากการลงทุนใน

ส่วนท่ี 1 หลกัจากหกัค่าใชจ้า่ยของ

กองทุนโดยประมาณ 

    100.00% 
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สว่นที่ 2 : สญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์ **% 

ตวัอยา่งผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่ 

หรือวอรแ์รนท ์ตามตารางดา้นล่าง 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะระบุสดัส่วนการลงทุนและอตัราผลตอบแทนใหผู้ล้งทุนทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลู

ส าคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน 

* ค่าใชจ้่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมจดัการ) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากอตัรา

สูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

** กองทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุนลงทุนไม่

สามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้ 

 

- อตัรำสว่นรว่ม (Participation Rate : PR) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์คอื รอ้ยละ 20 

- อตัรำผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์คอื รอ้ยละ 0.25  

- ระดบัของดชันี SET50 ตามตารางดงัน้ี  

  ระดบัของดชันี SET50  

ณ วนัเริ่มตน้สญัญำ 

ระดบัสูงสุดของดชันี SET50

ระหว่ำงอำยสุญัญำ 

ระดบัของดชันี SET50 

ณ วนัพิจำรณำดชันีอำ้งอิง 

กรณีที่ 1 1,000 

> 1,120 

(เปล่ียนแปลงมากกวา่ 12% 

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

ไม่น ามาพิจารณา 

กรณีที่ 2 1,000 

≤ 1,120 

(เปล่ียนแปลงไม่เกิน 12% 

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

1,200 

(เปล่ียนแปลง 20%  

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

กรณีที่ 3 1,000 

≤ 1,120 

(เปล่ียนแปลงไม่เกิน 12% 

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

1,100 

(เปล่ียนแปลง 10%  

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

กรณีที่ 4 1,000 

≤ 1,120 

(เปล่ียนแปลงไม่เกิน 12% 

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

900 

(เปล่ียนแปลง -10%  

จากวนัเร่ิมตน้สญัญา) 

 

ตวัอยำ่งผลตอบแทนท่ีคำดว่ำจะไดร้บัจำกกำรลงทุนในแตล่ะกรณี 

  เง่ือนไข 
เงินตน้ 

(1) 

ผลตอบแทนชดเชย/

ผลตอบแทนจำก

สญัญำออปชัน่หรือวอร์

แรนท ์ 

(2) 

รวมเงินตน้และ

ผลตอบแทนทั้งหมดเม่ือ

ครบอำยโุครงกำร*  

(1)+(2) 

กรณีที่ 1 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง  

ณ วนัท าการใดวนัท าการหน่ึงท่ีอยูใ่นช่วง

ระหว่างอายุสญัญาออปชัน่หรือวอรแ์รนท์  

(ก่อนวนัพิจารณาดชันีอา้งอิง) > 12% ของ

ระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

1,000,000 

บาท 

0.25% x 1,000,000  

= 2,500 บาท 

1,002,500 บาท 

(หรือคิดเป็น 0.25% ต่อ

ปี) 

กรณีที่ 2 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง  

ณ วนัพจิารณาดชันีอา้งอิง > 12%  

ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

1,000,000 

บาท 

0.25% x 1,000,000  

= 2,500 บาท 

1,002,500 บาท 

(หรือคิดเป็น 0.25% ต่อ

ปี) 
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กรณีที่ 3 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง  

ณ วนัพจิารณาดชันีอา้งอิง > 0%  

แต่ไม่เกิน12% ของระดบัดชันีอา้งอิง  

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา  

(จากกรณีตวัอยา่งดชันีเปล่ียนแปลง 10%) 

1,000,000 

บาท 

20% x  

([1,100/1,000] - 1) 

x 1,000,000  

= 20,000 บาท 

1,020,000 บาท 

(หรือคิดเป็น 2% ต่อปี) 

(ถา้ดชันีเปล่ียนแปลง 

10% ตามตวัอยา่ง) 

กรณีที่ 4 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง  

ณ วนัพจิารณาดชันีอา้งอิง ≤ 0%  

ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

1,000,000 

บาท 

ไม่ไดร้บัผลตอบแทน

จากสญัญาออปชัน่ 

หรือวอรแ์รนท ์

1,000,000 บาท 

(หรือคิดเป็น 0% ต่อปี) 

หมายเหตุ:  

* จ านวนเงินการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินหลงัหกัค่าใชจ้า่ยแลว้  

** ตวัเลขเงินตน้และผลตอบแทนเป็นเพียงตวัอยา่งการค านวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่าน้ัน มิไดเ้ป็นการ

รบัประกนัวา่ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีแสดงไว ้ 

 

ตวัอยำ่งแผนภำพของรูปแบบกำรจำ่ยเงินตน้และผลตอบแทน  

  
* ภายใตส้มมติฐานท่ีตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศไม่มีการผิดนัดช าระ  

 

ขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบัดชันี SET50 (SET50 Index) ที่สญัญำออปชัน่หรือวอรแ์รนท ์ใชอ้ำ้งอิง  

ดชันี SET50 เป็นดชันีราคาหุน้ท่ีตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัท าขึ้ นเพื่อใชแ้สดงระดบัและความเคล่ือนไหว

ของราคาหุน้สามญั 50 ตวัท่ีมีมลูค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซ้ือขายมีสภาพคล่องสูงอยา่ง

สม า่เสมอ และมสีดัส่วนผูถื้อหุน้รายยอ่ยผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด  

ดชันี SET50 เป็นดชันีประเภท Composite Index ค านวณแบบถ่วงน ้าหนักดว้ยมลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด 

(Market Capitalization Weight) โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดใหม้ีการพิจารณาปรบัรายการ

หลกัทรพัยท่ี์ใชใ้นการค านวณดชันีทุกๆ 6 เดือน เพื่อความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิด

ขึ้ นกบัภาวะการณใ์นตลาดหลกัทรพัย ์ 
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ดชันี SET50 จดัท าโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไม่ไดม้ีความเกี่ยวขอ้งและท าหนา้ท่ีอิสระจากบริษัท

จดัการ ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถศึกษาขอ้มลูดชันี SET50 เพิ่มเติมไดท่ี้ www.set.or.th  

 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอืน่อยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด

ดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมี

ประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น  

 

สว่นที่ 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยสิ์นในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.1 ซ่ึงมี

คุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี  

1.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีท าใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามลูคา่เงินลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้ าเนินการ

ใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผู ้

ออกตราสารได)้  

1.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอยา่งสม า่เสมอ ซ่ึงบริษัทจดัการสามารถ

เขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งสม า่เสมอ และมีขอ้มลูราคาท่ีสะทอ้นมลูค่ายุติธรรม 

โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล  

 

2. คุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีการคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้ง

มีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

2.1.2 ธนาคารออมสิน  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทั้งน้ี การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ัง่จา่ยหรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจ านวนรวมถึง

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

2.2 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงัน้ี  

2.2.1 SN มีการจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ derivatives ตามท่ีระบุ

ในส่วนท่ี 6 ขอ้ 1  

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยสิ์นใดๆ ทรพัยสิ์นน้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุน

สามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 

http://www.set.or.th/
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Association (ISDA) และเป็นทรพัยสิ์นท่ีสามารถเปล่ียนมือได ้โดยก่อนการลงทุน บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีการ

เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการลงทุนท่ีอาจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยสิ์นดงักล่าวไวใ้นหนังสือช้ีชวนดว้ย  

2.2.3 ในกรณีท่ีเป็น SN ซ่ึงมีขอ้ก าหนดหา้มเปล่ียนมือผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าว

ก่อนครบอายุ เมื่อบริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 

2.2.4 ในกรณีท่ีเป็น SN ซ่ึงเสนอขายในประเทศ บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการจดัใหม้ีขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN ดงัต่อไปน้ี

ก่อนการลงทุน  

2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัท่ี 15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมภายในวนัท าการ

ถดัไป  

2.2.4.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมีนัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่า

ยุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที  

ความในขอ้ 2.2.4.1 ไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีเป็น SN ซ่ึงขึ้ นทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตามหลกัเกณฑ์

ท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ี

ออกใหม ่

 

สว่นที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS  

ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี  

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1 มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใช้

กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าท่ีลงทุนในทองค าแท่ง)  

1.2.1 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้ 

1.2.2 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity 

limit ของกองทุนน้ัน  

1.2.3 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product 

limit ส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนน้ัน  

1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนน้ัน  

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.  

2.1 มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

2.2 จดทะเบียนซ้ือขายใน SET  

 

สว่นที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำก  

ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงัน้ี  

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

การเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
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7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

10. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 1. - 9.  

 

สว่นที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน (reverse repo)  

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิติบุคคลดงัน้ีท่ีสามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.)  

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)  

1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์(บค.)  

1.4 บริษัทหลกัทรพัย ์(บล.)  

1.5 บริษัทประกนัภยั  

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

1.7 กองทุนฟ้ืนฟู  

1.8 นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น  

1.9 ส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ  

 

2. ตราสารท่ีใชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงัน้ี  

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งมี credit rating 

อยูใ่นอนัดบั investment grade  

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

ผูกพนั ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

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

ก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น  

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

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

ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.5 ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึ้ นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมขีอ้มลูราคาท่ีน่าเช่ือถือ

และอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

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

สั้นดงักล่าวตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  

2.6 ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึ้ นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมีขอ้มลูราคาท่ี

น่าเช่ือถือและอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึง

ดงัน้ี  

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

สั้นดงักล่าวตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  

2.7 ทรพัยสิ์นอื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  
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3. ระยะเวลาการรบัช าระหน้ีของ reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  

 

4. ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีบริษัทจดัการตอ้งปฏบิติัส าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC  

4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี  

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดงักล่าว  

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ย

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการกูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแกท่รพัยสิ์นของกองทุน

รวม  

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา ตอ้งมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม

วิธีการดงัน้ี  

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

ทั้งน้ี ราคาซื้ อ เท่ากบั ราคาท่ีกองทุนช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซื้ อหลกัทรพัยห์รือตราสารตาม reverse 

repo  

4.4 การด ารงมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

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

4.4.2 ในกรณีท่ีมลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจดัการตอ้งเรียก

ใหคู่้สญัญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลกัทรพัย ์หรือตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ใหแ้ก่กองทุน 

เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือและทรพัยสิ์นท่ีโอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธีิการดงักล่าว ภายในวนั

ท าการถดัจากวนัท่ีมลูคา่หลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือลดลงกวา่สมการในขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3  

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลพัธต์ามสมการในขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ สิ้ นวนั มีมลูคา่

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

แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า และมีการก าหนดเร่ืองดงักล่าวไวใ้นสญัญาซ่ึงไดก้ าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียง

ของคู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บริษัทจดัการ จะไม่ด าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้ 

4.5 การค านวณมลูค่า reverse repo ตามขอ้ 4.4 ใหค้ านวณดงัน้ี  

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้ อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงไดร้บัจาก reverse repo จนถึงวนัท่ีมีการค านวณ  

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมท่ีกองทุนมีอยูก่บั

คู่สญัญารายเดียวกนัและมีขอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัย์หรือ

ตราสารท่ีซ้ือหรือทรพัยสิ์นท่ีโอนตามขอ้ 4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมท่ีเกิดจาก reverse repo รายการอื่นได ้ 

4.6 discount rate ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึ้ นโดยค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สญัญา 

หลกัทรพัย ์หรือตราสารท่ีซ้ือแลว้  

 

สว่นที่ 5 : ธุรกรรมประเภทกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี  

1. คู่สญัญา ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและ

ใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีท่ีคู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะ

ตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู  

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย  

1.5 ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.)  

1.6 บริษัทเงินทุน (บง.)  
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1.7 บริษัทหลกัทรพัย ์(บล.)  

1.8 บริษัทประกนัชีวิต  

1.9 กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีมลูคา่ทรพัยสิ์นของผูล้งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้ นไป  

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

1.11 นิติบุคคลอื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

 

2. หลกัทรพัยท่ี์ใหย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท่ี์อยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท่ี์ 

ธปท. ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ 

 

3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการดงัน้ี  

3.1 ด าเนินการใหม้ีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น

หลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1 เงินสด  

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย  

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

ผูกพนั  

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

ก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น  

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

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

ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีท่ีมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.7 หนังสือค ้าประกนัท่ี ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้กก่องทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET50 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร

ทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้ 

3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)  

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอืน่ซ่ึงจะมีผลให ้

บริษัทจดัการ สามารถบงัคบัช าระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั  

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม

หลกัประกนัน้ันได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์น้ันเอง  

3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ ส้ินวนั มากกวา่หรือเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท่ี์ใหย้มื  

3.5 ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทีในทรพัยสิ์นดงัน้ี  

3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น  

3.5.2 บตัรเงินฝากหรือ P/N ดงัน้ี  

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

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

ใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น  

3.5.2.3 P/N ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัน้ี  

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

ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย  
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3.5.4 reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

 

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื

หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

 

สว่นที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตำมหลกัเกณฑก์ำรลงทุนดงัน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย

อยา่งดงัน้ี  

1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนท่ี 1 – 5  

1.2 อตัราดอกเบ้ีย  

1.3 อตัราแลกเปล่ียนเงิน  

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  

1.5 ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7  

1.6 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5  

1.7 underlying อื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot 

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

underlying ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

 

2. เง่ือนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ  

2.1 กรณีกองทุนรวมไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ยา่ง

ชดัเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธพ. ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะ

จดัตั้งขึ้ น ตวัแทนซ้ือขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการช าระหน้ีดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินคา้น้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนสามารถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินคา้น้ันก็ตาม  

 

3. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตามขอ้ 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  

3.1 เป็นดชันีท่ีมีการก าหนดวิธีการค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ 

ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทั้งน้ี 

underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  

3.2 เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

3.2.1 ดชันีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

3.2.1.1 ดชันีท่ีองคป์ระกอบแต่ละตวัมีน ้าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของน ้าหนักทั้งหมด  

3.2.1.2 ดชันีท่ีองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมีน ้าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของน ้าหนักทั้งหมด  

ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมีน ้าหนักไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบท่ีเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรือ

น ้ามนัดิบมาพิจารณา  

3.2.2 ดชันีอื่นใดนอกจากขอ้ 3.2.1 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถว้นดงัน้ี  
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3.2.2.1 เป็นดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  

3.2.2.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสญัญาน้ันโดยตรง

แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนน้ัน  

3.3 เป็นดชันีท่ีไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย  

3.4 มีการแสดงดชันีน้ัน ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านส่ือท่ีมีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ์  

3.5 ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินคา้และบริการท่ีบริษัทจดัการ แสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการ

ค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการช าระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule)  

บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจ

ตอ้งช าระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไปตามท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน 

derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

6. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจดัการ ตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี  

6.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัท่ี 15 และวนั

สุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการ ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า

ยุติธรรมภายในวนัท าการถดัไป  

6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยส าคญั ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณ

และแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดัการทราบทนัที  

6.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมื่อ บริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 

 

7. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  

บริษัทจดัการ ตอ้งปฏบิติัตามเง่ือนไขดงัน้ี  

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่าน้ัน  

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหน่ึงอยา่ง

ใด ดงัน้ี  

7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกีย่วขอ้งกบั

ความสามารถในการช าระหน้ีตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation น้ัน โดยคู่สญัญาท่ีอยูใ่นฐานะผูข้ายประกนั

ความเส่ียงมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินตามขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้ นโดยจะมีผลให้

ขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงครบก าหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะส้ินสุดในวนัครบก าหนด

ตามปกติ) ทั้งน้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี

หลายรายการซ่ึงก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเส่ียงมีหน้าท่ีช าระหน้ีเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รายการ

ใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รายการใดรายการ

หน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายน้ัน แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อ

เกิด credit event ขึ้ นกบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  
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7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงของสินทรพัยอ์า้งอิงท่ีเกิดจาก

การลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพนัท่ีจะจา่ย

ผลตอบแทนในอตัราคงท่ีหรืออตัราลอยตวัท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียตามท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถา้มี) ของ

มลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้ น (ถา้

มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนด

สญัญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สญัญามาตรฐานอื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ่งมีขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  

7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ

กฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีท าใหสิ้ทธิท่ีก าหนดไวใ้นตราสารหน้ีหรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี credit derivatives น้ันอา้งอิง

เส่ือมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีขอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา  

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอืน่อยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด

ดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมี

ประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น  

หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการท า

สญัญาในประเทศท่ีมีหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือท่ี

มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตั้งและ

เสนอขายใน GMS  

 

สว่นที่ 1 : ตรำสำร TS (transferable securities)  

1. ตราสาร TS หมายความวา่ ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยสิ์นในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.2 ซ่ึงมี

คุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี  

1.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีท าใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามลูคา่เงินลงทุนในตราสาร  

1.2 สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้ าเนินการ

ใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผู ้

ออกตราสารได)้  

1.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอยา่งสม า่เสมอ ซ่ึงบริษัทจดัการสามารถ

เขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งสม า่เสมอ และมีขอ้มลูราคาท่ีสะทอ้นมลูค่ายุติธรรม 

โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล  

 

2. คุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดในขอ้ 1.  

2.1 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีการคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้ง

มีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

2.1.2 ธนาคารออมสิน  

2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

2.1.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
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2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

2.1.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

2.1.8 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7  

ทั้งน้ี การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ัง่จา่ยหรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจ านวนรวมถึง

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

2.2 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงัน้ี  

2.2.1 SN มีการจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ derivatives ตามท่ีระบุ

ในส่วนท่ี 6 ขอ้ 1  

2.2.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยสิ์นใดๆ ทรพัยสิ์นน้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุน

สามารถลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA) และเป็นทรพัยสิ์นท่ีสามารถเปล่ียนมือได ้โดยก่อนการลงทุน บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีการ

เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการลงทุนท่ีอาจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยสิ์นดงักล่าวไวใ้นหนังสือช้ีชวนดว้ย  

2.2.3 ในกรณีท่ีเป็น SN ซ่ึงมีขอ้ก าหนดหา้มเปล่ียนมือผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN ดงักล่าว

ก่อนครบอายุ เมื่อบริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 

2.2.4 ในกรณีท่ีเป็น SN ซ่ึงเสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN น้ันมรีาคาปรากฎในระบบขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือ

ไดซ่ึ้งเป็นท่ียอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิติัสากล และบริษัทจดัการตอ้งด าเนินการจดัใหม้ีขอ้ตกลงกบัผูอ้อก 

SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน  

2.2.4.1 ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาท่ีเป็นมลูค่ายุติธรรมของ SN ซ่ึงเกิดจากวธีิการค านวณเดียวกบัท่ีใชใ้นการค านวณราคา

ท่ีแสดงในระบบขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือดงักล่าว ใหบ้ริษัทจดัการ ทุกวนัท่ี 15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมภายในวนัท าการถดัไป  

2.2.4.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมีนัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาท่ีเป็นมลูค่า

ยุติธรรมของ SN มายงับริษัทจดัการทนัที  

 

สว่นที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS  

ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี  

กรณีเป็นหน่วยท่ีการออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS  

1.1 มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศท่ีก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยซ่ึ์งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายใน

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามญัของ 

IOSCO  

1.2.3 ในกรณีท่ีกองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยู่

ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายยอ่ยของ

ประเทศน้ัน  

1.3 ประเทศท่ีก ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ี ตาม

รายช่ือประเทศท่ีส านักงานก าหนด  

1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมีการจ ากดัการ

กูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่าน้ัน และมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใช้

กบัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองค าท่ีลงทุนในทองค าแท่ง)  
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1.4.1 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity 

limit ของกองทุนรวมน้ัน ทั้งน้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP  

1.4.2 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product 

limit ส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนรวมน้ัน  

1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนรวมน้ัน  

ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีกองทุนรวมลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนท่ีมุ่งเน้นลงทุนในทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและ

ชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัยสิ์นท่ีไม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสดัส่วน (pro 

rata) แลว้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดงักล่าว  

 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีก าหนดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 1.  

2.1 มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3  

2.2 จดทะเบียนในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

 

สว่นที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเทำ่เงินฝำก  

ตอ้งเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงัน้ี  

1. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

2. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงิน

ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ขอ้ 1. - 9.  

 

สว่นที่ 4 : ธุรกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืนในตำ่งประเทศ (reverse repo)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

สว่นที่ 5 : ธุรกรรมประเภทกำรใหย้มืหลกัทรพัยใ์นตำ่งประเทศ (securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

สว่นที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในตำ่งประเทศ ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงัน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย

อยา่งดงัน้ี  

1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนท่ี 1 - 5  

1.2 อตัราดอกเบ้ีย  

1.3 อตัราแลกเปล่ียนเงิน  

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  

1.5 ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7  

1.6 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5  

1.7 underlying อื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot 

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

underlying ท่ีเป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

 

2. เง่ือนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ  

2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจน

ในโครงการ  
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2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบ

ธุรกิจ derivatives ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เป็น

สมาชิกสามญัของ IOSCO หรือท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

2.3 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการช าระหน้ีดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินคา้น้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนสามารถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินคา้น้ันก็ตาม  

 

3. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตามขอ้ 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  

3.1 เป็นดชันีท่ีมีการก าหนดวิธีการค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ 

ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทั้งน้ี 

underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  

3.2 เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

3.2.1 ดชันีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

3.2.1.1 ดชันีท่ีองคป์ระกอบแต่ละตวัมีน ้าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของน ้าหนักทั้งหมด  

3.2.1.2 ดชันีท่ีองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมีน ้าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของน ้าหนักทั้งหมด  

ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมีน ้าหนักไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบท่ีเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรือ

น ้ามนัดิบมาพิจารณา  

3.2.2 ดชันีอื่นใดนอกจากขอ้ 3.2.1 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถว้นดงัน้ี  

3.2.2.1 เป็นดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  

3.2.2.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสญัญาน้ันโดยตรง

แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนน้ัน  

3.3 เป็นดชันีท่ีไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย  

3.4 มีการแสดงดชันีน้ัน ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านส่ือท่ีมีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ์  

3.5 ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินคา้และบริการท่ีบริษัทจดัการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการ

ค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการช าระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule)  

บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจ

ตอ้งช าระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไปตามท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน 

derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

6. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี  



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  31 

 

6.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัท่ี 15 และวนั

สุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการ ใหค้ านวณและแจง้มลูค่า

ยุติธรรมภายในวนัท าการถดัไป  

6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยส าคญั ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณ

และแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทนัที  

6.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 

 

7. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  

บริษัทจดัการตอ้งปฏบิติัตามเง่ือนไขดงัน้ี  

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่าน้ัน  

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหน่ึงอยา่ง

ใด ดงัน้ี  

7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกีย่วขอ้งกบั

ความสามารถในการช าระหน้ีตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation น้ัน โดยคู่สญัญาท่ีอยูใ่นฐานะผูข้ายประกนั

ความเส่ียงมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินตามขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้ นโดยจะมีผลให้

ขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงครบก าหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะส้ินสุดในวนัครบก าหนด

ตามปกติ) ทั้งน้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี

หลายรายการซ่ึงก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเส่ียงมีหน้าท่ีช าระหน้ีเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รายการ

ใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รายการใดรายการ

หน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายน้ัน แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อ

เกิด credit event ขึ้ นกบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงของสินทรพัยอ์า้งอิงท่ีเกิดจาก

การลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพนัท่ีจะจา่ย

ผลตอบแทนในอตัราคงท่ีหรืออตัราลอยตวัท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียตามท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถา้มี) ของ

มลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้ น (ถา้

มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบก าหนด

สญัญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สญัญามาตรฐานอื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ่งมีขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  

7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ

กฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีท าใหสิ้ทธิท่ีก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี credit derivatives น้ัน

อา้งอิงเส่ือมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีขอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา  

 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม :  

 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่นเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน

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

ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนให้

เป็นไปตามประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย 
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สว่นที่ 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 า่กว่า 2 

อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

2.3 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade 

หรือไม่มี credit rating 

ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 และขอ้ 3.13.2 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้ง

ขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาต

ใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing  

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 

397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู ้

มีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ 

สถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  

การเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 

ยอ่มแห่งประเทศไทย 

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง 

ประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนั  

นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ  

regulated market  

ไมเ่กินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สูงกว่า 

1. 20% หรือ 

2. น ้าหนักของตราสารท่ี

ลงทุนใน  

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

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารทุนท่ีจดทะเบียนซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนท่ีผูอ้อกตราสารอยู่

ระหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอนการเป็น

หลกัทรพัยซ้ื์อขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ) 

6.2 ตราสารทุนท่ีออกโดยบริษทัท่ีจดัตั้งขึ้ นไม่ว่าตามกฎหมายไทย

หรือกฎหมายต่างประเทศ ซ่ึงหุน้ของบริษัทดงักล่าวซ้ือขายใน SET 

หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุน

ท่ีผูอ้อกตราสารอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิก

ถอนการเป็นหลกัทรพัยซ้ื์อขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

6.3 หุน้ท่ีอยูใ่นระหวา่ง IPO เพือ่การจดทะเบียนซ้ือขายตาม 6.1 

6.4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.4.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูอ้อก

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ

หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ 

ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.ในประเทศ

ไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.4.2 เป็นตราสารท่ีมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดังน้ี 

6.4.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.4.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป โดยมรีายละเอยีด

ตามแบบ filing 

6.4.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกวา่หรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 

6.4.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.4.2.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.4.2.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.4.2.3.2 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั  

บุคคลตามขอ้ 6.4.2.3.1 – 6.4.2.3.2 

6.4.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนั 

นับแต่วนัท่ีลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 

market 

6.5 DW 

6.6 reverse repo 

6.7 OTC derivatives 

6.8 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 และขอ้ 

3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO 

เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัยข์อง SET 

หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย

ดงักล่าวท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอน

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่

อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 15% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุน 

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

หน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ)  

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

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ

คู่สญัญา แลว้แต่กรณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange  

 

สว่นที่ 2 : อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร (group limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่ม

กิจการเดียวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทาง

การเงินกบับริษัทดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด

จะสูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน  

benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange  

 

สว่นที่ 3 : อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน (product limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล

ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญา

ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปี

บญัชี เวน้แต่เป็นกองทุนท่ีมีอายุ

โครงการน้อยกวา่1 ปี ใหเ้ฉล่ีย 

ตามรอบอายุกองทุน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนท่ีอายุ

กองทุน  

คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน 

ทั้งน้ี เฉพาะกองทุนท่ีมีอายุโครงการ

มากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได้

ด าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผู ้

ออกตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และมีการ

เสนอขายตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว่ในประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย

ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝาก

เกิน 12 เดือน  

2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ี

ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมี

อายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมี

การลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายุสอดคลอ้ง

กบัอายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single entity 

limit)  

รวมกนัไม่เกิน 15% 

  

6 derivatives ดงัน้ี 

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลด

ความเส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมมีการลงทุนแบบ

ซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการ

ลงทุนใน derivatives โดยมลูค่าความ

เสียหายสูงสุด (Value-at-Risk) ของ

กองทุนรวมเป็น Absolute VaR ไม่เกิน 

20% ของ NAV 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่มี

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit  

 

สว่นที่ 4 : อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีสว่นไดเ้สียในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น  

1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหน่ึง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมี

จ านวนหุน้ของบริษัทรวมกนันอ้ยกว่า 25% ของจ านวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทน้ัน 

2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

ตราสาร Basel III และศุกูก ของผู ้

ออกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึงตรา

สารหน้ีภาครฐัไทยหรือตราสารหน้ี

ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)
 

ของผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสินทางการเงิน

ท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบ

การเงินล่าสุด บริษัทจดัการ อาจน ามลูคา่หน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมา

รวมกบัมลูค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลู

หน้ีสินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป 

และ ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไมม่ีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้น
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น  

งบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด
 
(รวมถึงกรณียงัไมค่รบ

ก าหนดการจดัท างบการเงินในครั้งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ช้

อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม

ขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นรายครั้ง เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ี

การยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 

ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

  

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออก

ใหม่และม ีcredit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade หรือไม่มี 

credit rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ

บริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออก

และเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสาร

ไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

(อตัราส่วนตาม 1.2 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 านองเดียวกบั 

บุคคลตาม 1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน

หน่ึง 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมลีกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

(1) มีขนาดเล็ก 

(2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

 

สว่นที่ 5 : กำรด ำเนินกำรเม่ือกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่ก ำหนด  

(1) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด แต่ต่อมาทรพัยสิ์นท่ีลงทุนมีคุณสมบติัท่ี

เปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบติัในการเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดอ้ีกต่อไป บริษัทจดัการจะ
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ด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1.1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัท่ีทรพัยสิ์นขาดคุณสมบติั 

และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนา

รายงานไวท่ี้บริษัทจดัการ  

(1.2) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่

เกินกว่าระยะเวลา 90 วนันับแต่วนัท่ีทรพัยสิ์นน้ันขาดคุณสมบติั เวน้แต่เป็นกรณีตามส่วนท่ี 5 ขอ้ (3)  

(1.3) เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติั หรือทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัมีคุณสมบติั

เปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน 

อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีไดจ้ าหน่ายทรพัยสิ์นน้ันออกไปหรือวนัท่ีทรพัยสิ์นมีการ

เปล่ียนแปลงคุณสมบติั แลว้แต่กรณี และใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเกิด

กรณีดงักล่าว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ (1.2) บริษัทจดัการตอ้งจดัท า

รายงานขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุท่ีไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน  

กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนท่ีมีอยูเ่ดิมน้ัน  

กรณีท่ีกองทุนไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบริจาค  

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี โดยอนุโลม  

(2.1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลา

ดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษัทจดัการ  

(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีก าหนด  

(2.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น

ส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามส่วนท่ี 5 ขอ้ (3)  

(ก) 30 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภท

ทรพัยสิ์น ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ตามส่วนท่ี 3 ขอ้ 

1  

(ข) 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนท่ี 5 ขอ้ (2) (2.3) (ก)  

(2.4) เมื่อบริษัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัท า

รายงานขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีสามารถ

แกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดตามขอ้ (2.3)(ก) หรือ (ข) 

บริษัทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุท่ีไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ

ลงทุนดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับ

แต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว  

 

(3) ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุน

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนท่ี 5 ขอ้ (1)(1.2) หรือขอ้ (2)(2.3)(ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นวา่การ

ด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้
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โดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบริษัทจดัการในเร่ือง

ดงักล่าวต่อส านักงาน ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีตอ้งแกไ้ขให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ทั้งน้ี ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสามารถ

ด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทจดัการแทนได ้ 

 

สว่นที่ 6 : กำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน  

(1) ในกรณีท่ีกองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1.1) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทั้งเหตุผลท่ีท าใหม้ีการลงทุนไม่

เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผูดู้แล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้

บริษัทจดัการ  

(1.2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปล่ียนแปลง

ประเภทของกองทุน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ (2)  

(2) ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จดัการจะด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัท่ี

สดัส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนให้

เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการจะจดัใหม้วีิธีการในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธีิการ

ดงักล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนให้

เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนแลว้ บริษัทจดัการจะงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัท่ีสดัส่วน

การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บริษัท

จดัการจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนน้ันเพิ่มเติม  

 

4. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
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บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยและผูม้ีเงินลงทุนสูงเท่าน้ันในราคา

เสนอขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายเองและเสนอ

ขายผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี หากมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนจดทะเบียนก่อน

ส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย บริษทัจดัการสามารถปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนได ้โดยประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ  

อยา่งไรก็ตาม กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ

สหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่น

สหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกา  

 

5.2.1 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการในระยะเวลาเสนอขายครั้ง

แรก  

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าขอ

เปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานท่ีบริษัทจดัการก าหนดในการขอเปิดบญัชีกองทุน หรือปฏบิติัตาม

หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 

5.2.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

5.2.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา  

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

5.2.2.2 กรณีนิติบุคคล  

(1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  

(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  

ซ่ึงลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 

5.2.3 วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจ านงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดย

ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน  

 

5.2.4 การรบัช าระและการเก็บรกัษาเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช าระเป็นเงินสด 

หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือวธีิอื่นใด โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้ง

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัท

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

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

บญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์
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ค าสัง่จา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวธีิอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะ

สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน  

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค 

ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิอืน่ใด โดยผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแส

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

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

อยุธยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนก าหนด 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีรบัช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือ

ว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวธีิอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัท่ีให้

บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย  

 

5.2.5 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่

สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมือง

สหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง

ทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้

เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต

ของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อ

บริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไมส่ามารถปฏบิัติหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบท

นิยามของผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน ยกเวน้กรณีผูถื้อ

หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุน บริษัทจดัการอาจด าเนินการใหม้ีการหกักลบกนัได ้ 

 

5.2.6 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิดการเสนอขายแลว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และค านวณจ านวนหน่วย

ลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่ใหใ้ชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมี

ทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือเป็นเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค 

ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว

ตอ้งเป็นวนัท่ีอยูใ่นระหวา่งระยะเวลาเสนอขาย  

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระบริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่ามลูค่าโครงการท่ีจดทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้น้ี โดยใชห้ลกัการ "สัง่ซ้ือก่อนไดก้่อน" ตามวนั
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และเวลาท่ีไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร 

บริษัทจดัการจะจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ 

(Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัน้ัน  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการ

จดัสรรในกรณีดงักล่าว จะท าใหม้ีผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท

จดัการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บริษัท

จดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั ผู ้

ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

5.2.7 การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายแลว้หากปรากฏว่าบริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บัการ

เสนอขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย บริษัทจดัการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

และผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ โดยการโอนเงินหรือ

ช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุด

ระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลา

ดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษทัจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 

7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั หรือสัง่การเป็นอยา่งอื่น  

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอืน่นอกเหนือจากกรณี

ขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ ใดๆ ท่ีเกิดขึ้ น (ถา้มี) ใหแ้ก่ผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย  

 

5.2.8 เง่ือนไขการลงทุน  

บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนั

ท าการนับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน โดยในการรบัซื้ อคืน บริษัทจดัการมีนโยบายจะรบัซื้ อคืนเป็นจ านวน

เงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ตามหวัขอ้ 

3.13 หลงักนัเงินส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบไดห้ากมีการผิดนัดช าระ

ดอกเบ้ียหรือเงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศการ

หยุดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการของบริษัทและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ รวมทั้งจดัท ารายงานการไม่

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเหตุผลและรายงานแผนการด าเนินงานของกองทุนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบโดยพลนั  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาเสนอขายในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือยุติการ

เสนอขายและคืนเงินใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือเลิกกองทุน เมื่อบริษัทจดัการพจิารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุน

เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ี

แจง้ไวไ้ด ้หรือสถานการณก์ารลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่

ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 
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6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก :  

 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

-  

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

 

6.3. การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :  

 

7. กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 

7.1. ช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดัการ 

 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

 

7.3. วิธีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบอตัโนมติั 

 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ 

เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ก

ลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการประกาศ

หรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน  

บริษัทจดัการอาจมีนโยบายรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรร

โดยประมาณไม่เกินเงินสดท่ีไดร้บัจากดอกเบ้ียรบั และ/หรือก าไรจากเงินลงทุน ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ารองส าหรบัคา่ใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

ในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยจะรบัซื้ อคืนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

โดยในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซื้ อ

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น (กองทุนปลายทาง) 

ตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะ

ไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของ

กองทุนตน้ทาง  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะเห็นวา่

เหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชี

แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด  

 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ  

 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  
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บริษัทจดัการจะประกาศวนัรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัถดัจาก

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายในก าหนดอายุโครงการ  

 

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่

ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน” 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยค านวณจากราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บั

การตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงหากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการ บริษัทจดัการ

จะถือวา่บริษัทจดัการไดร้บัการตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหข้ายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการวนัแรกถดัจากวนั

ดงักล่าว  

 

บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนส าหรบัผูท่ี้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยหารจ านวนเงินท่ีสัง่ขายคืน

ทั้งหมดซ่ึงก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขการลงทุน” ดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการขาย

คืนน้ัน ทั้งน้ี จ านวนหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจ านวน

หน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบรูณซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้

เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซื้ อคืนไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทุนท่ีมีอยู่ขณะน้ัน  

บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน  

 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่

ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้น

ค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการ และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวย

ความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ีช่องทางการรบั

ช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ในเว็บไซตข์องบริษทัจดัการ  

 

8. กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

 

8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยจะแจง้ใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มลูส าคญั  
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9. กำรช ำระคำ่รบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงินได ้ 

 

10. กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บั

ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคา

ท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดังกล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั  

 

11. กำรไม่ขำยไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  

1. บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ใน

กรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลา

ดงักล่าวจากส านักงาน  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนัียส าคญั  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี
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กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณท่ี์ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี  

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง

ดงัน้ี  

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย  

3. การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระส าคญั  

(ค) บริษัทจดัการตรวจสอบแลว้พบว่าผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ

ผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามบทนิยามท่ีกฎหมายก.ล.ต. ก าหนด  

(5) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการ

จดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้ อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการ

จดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 

วนัท าการ  

 

2. เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด

รบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วย

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

ทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้ง

แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท าการ ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัน้ี ก่อนการ

เปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนั

ท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการกอ่นวนัเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใดๆ โดยพลนั  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่
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สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการอาจหยุดค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ก็ได ้ 

 

12. กำรหยดุขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้

บริษัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตาม

ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 

 

13. เง่ือนไขและขอ้จ  ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 

30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ี

นายทะเบียนนัดหมาย  

 

ขอ้จ  ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ 

ในกรณีต่อไปน้ี  

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ก าหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

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

เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมาย

ภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั"  

 

14. กำรจำ่ยเงินปันผล :  

 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  

 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

 

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  
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15. ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีประมาณการไดท่ี้เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.4775 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บั

จากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการ

เสนอขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ กองทุนรวมมีมลูคา่น้อยกวา่หา้สิบลา้นบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็น

อตัรารอ้ยละของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0535 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจาก

การเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศแลว้  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.2140 ต่อปีของจ านวนเงินท่ี

ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  
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ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ1.0700ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วย

ลงทุน  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

(1) ค่าใชจ้า่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ น

ตามจ านวนท่ีจา่ยจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาจะไดร้บั

ประโยชน์จากค่าใชจ้่ายน้ันไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้

ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะน ากองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ย

ละ 1.07 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ  

(ข) ค่าใชจ้า่ยหรือคา่ธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้งในการจดัตั้งกองทุนและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตาม

กฎหมาย ก.ล.ต.  

(2) ค่าใชจ้า่ยเพื่อการด าเนินงานของกองทุนซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้า่ยเกิดขึ้ นตามจ านวนท่ีจา่ยจริง 

โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้า่ย

น้ัน หรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ้ น ไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามค าสัง่ หรือตาม

กฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  

(ข) ค่าจดัท า จดัพิมพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัท าและจดัพิมพ ์ใบค าขอเปิด

บญัชีกองทุน สมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง ค่าจดัท า 

จดัพิมพ ์และจดัส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ค) ค่าจดัท า จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใชจ้่ายในการ  

ลงประกาศในหนังสือพิมพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจาก

การปฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ง) ค่าจดัท า ค่าพิมพแ์ละจดัส่งหนังสือช้ีชวนและรายงานประจ าปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(จ) ค่าแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

(ฉ) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ คา่ใชจ้่ายในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือ

สอบทานมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ คา่ใชจ้่ายในการจดัใหม้ีการค านวณผลการด าเนินงานและระดบัความเส่ียงของการ

ลงทุน ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เป็นตน้  

(ช) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชีซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบทรพัยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  

(3) ค่าใชจ้า่ยและภาษีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ น

ตามจ านวนท่ีจา่ยจริง และในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทุนครั้งเดียวทั้งจ านวน ไดแ้ก่  

(ก) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน  

(ข) ค่าใชจ้า่ย (ถา้มี) ในการด าเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัหน้าท่ีหรือเรียกค่า

สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้า่ยดา้นกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้า่ยในการติดตามหน้ีของกองทุน  

(ค) ค่าใชจ้า่ยในการรบัช าระหน้ีเป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ คา่ใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม คา่ประเมนิราคา ค่าจดจ านอง คา่ปลอดจ านอง ค่าจดัพิมพ์

เอกสาร  

(ง) ค่าใชจ้า่ย หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการไดม้าซึ่งหลกัประกนัของสิทธิ

เรียกรอ้งอนัเกิดจากการรบัช าระหน้ีเป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี ค่าใชจ้า่ยดา้น

ภาษี ค่าท าประกนัภยั ดูแล และเก็บรกัษาตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการจ าหน่าย จ่าย โอนทรพัยสิ์นดงักล่าว  
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(จ) ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ฉ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์คา่โทรสาร คา่ประกาศใน

หนังสือพิมพ ์ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ คา่ใชจ้า่ยในการส่ือสารโตต้อบ

โดยวิธีอืน่ท่ีมิใช่ทางไปรษณีย ์ 

(ช) ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการช าระบญัชีและเลิกกองทุน  

(ซ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหน้ีใด ๆ ของกองทุนรวม  

(ฌ) ค่าใชจ้่ายอนัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ คา่ใชจ้่ายในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือ

สอบทานมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ คา่ใชจ้่ายในการจดัใหม้ีการค านวณผลการด าเนินงานและระดบัความเส่ียงของการ

ลงทุน เป็นตน้  

(ญ) ค่าใชจ้่ายของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศเพื่อเก็บรกัษาทรพัยสิ์น

ในต่างประเทศ รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เช่น 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมในการท ารายการ คา่ใชจ้า่ยของผูดู้แลผลประโยชน์ใน

การติดต่อกบับุคคลภายนอก เป็นตน้  

(ฎ) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวกบัการช าระราคา รบัช าระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ Settlement Advance หรือ Contractual 

Settlement เป็นตน้  

(ฏ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียนและวิธีการค านวณค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ กบัจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระจริง  

(4) ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ซ่ึงจะรวมอยูใ่นตน้ทุนของค่าซ้ือหลกัทรพัย ์เมื่อมีการซ้ือ

หลกัทรพัยแ์ละจะถูกหกัจากค่าขายหลกัทรพัยเ์มื่อมีการขายหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่  

(ก) ค่าอากรแสตมป์  

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 

(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ทั้งท่ีเกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ  

(ง) ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อซ้ือขายหลกัทรพัย ์เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นตน้  

(5) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15 (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจาก

กองทุนตามจ านวนเงิน และเวลาท่ีเกิดค่าใชจ้า่ยน้ันจริง ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 

ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนท่ีเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด  

 

หมายเหตุ :  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15 อื่นๆ ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักองทุนตาม (5) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็น

รายการอยา่งชดัเจนในหนังสือช้ีชวนฉบบัขอ้มลูกองทุนรวมท่ีผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจ าปี ซ่ึงบริษัท

จดัการจะจดัท าเมื่อส้ินรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี  

การตดัจ่ายคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตแห่งประเทศไทย  

 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงิน

ก าหนดโดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย 

ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวทราบ  

 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุก

วนัท่ีมีการค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชจ้ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการค านวณ

ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  

 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  
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15.5.1 การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย  

15.5.1.1 กรณีการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(1) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายไม่เกินอตัราท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้ น โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระท าโดยวธีิการท่ีเหมาะสมอนั

ท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง  

(2) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเกินอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยเทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 

ปีนับแต่วนัท่ี บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวเพิ่มขึ้ น  

(2.1) กรณีเกินมากกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพเิศษและแจง้ให้

ส านักงานทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง  

(2.2) กรณีเกินไม่มากกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้ นและแจง้ใหส้ านักงานทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ี

เปล่ียนแปลง โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระท าโดยวธีิการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบ

ขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง  

15.5.1.2 กรณีการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายแตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจดัการจะขอมติเพื่อแกไ้ขโครงการ  

 

15.5.2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย  

15.5.2.1 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบ

ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการเรียกเก็บลดลง โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสม

อนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง  

15.5.2.2 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยแตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการสามารถขอแกไ้ข

โครงการ โดยใหถื้อวา่ส านักงานเห็นชอบการแกไ้ขโครงการในเร่ืองดงักล่าว  

 

15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นอตัราท่ีรวม

ภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษทัจดัการสงวนสิทธิใน

การแกไ้ขอตัราคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

 

16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลคำ่ทรพัยส์ินสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน และ

รำคำหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มูลค่ำหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  

 

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด และตามท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

การค านวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดย

เทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะ

ใชข้อ้มลูล่าสุดท่ีประกาศหรือไดร้บัจากสถาบนัหรือหน่วยงานอืน่ใดท่ีใชอ้า้งอิงอยา่งเป็นทางการ ทั้งน้ี บริษัทจดัการ

อาจเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูอา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประกาศ

ของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงท่ีจะประกาศแกไ้ข

หรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต  
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ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยมีการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียน บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูท่ีใชใ้นการค านวณ มลูคา่ยติุธรรมของสญัญาป้องกนัความเส่ียงท่ีไดจ้าก Reuters 

หรือ Bloomberg หรือธนาคารพาณิชยค์ู่คา้ท่ีไดเ้ขา้ท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงซ่ึงบริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์

ตกลงร่วมกนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงการใชม้ลูค่ายติุธรรมดงักล่าวไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์  

 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนอยา่งน้อยในวนัดงัน้ี  

(ก) ค านวณทุกส้ินวนัท าการก่อนวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ข) ค านวณทุกส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ค) ค านวณทุกส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน และประกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ง) ค านวณทุกส้ินวนัท่ีปรากฏเหตุการณท่ี์น่าเช่ือไดว้า่จะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหรือมลูค่าหน่วยลงทุน

อยา่งมีนัยส าคญั และประกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(2.2) ค านวณและประกาศราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอยา่งน้อยในวนัดงัน้ี  

(ก) ค านวณทุกส้ินวนัท าการก่อนวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ข) ค านวณทุกส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนของวนัดงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการค านวณ

ราคา และประกาศภายในวนัท าการถดัไป  

 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเมื่อส้ินวนัท า

การท่ีค านวณน้ัน  

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้ง

ไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน หรือ

จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

ส าหรบัมลูคา่หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูค่า

หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยม

ต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

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

ทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  

 

4. การค านวณมลูคา่หลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาท  

ส าหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการจะค านวณมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือ

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย Reuters 
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หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและสามารถใช้

อา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน  

 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 

วนัท าการ  

 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนทางเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีไม่สามารถประกาศทางเว็บไซตไ์ด ้บริษัทจดัการอาจพจิารณาประกาศทางช่องทางอื่นท่ีเหมาะสมแทน อาทิ 

ประกาศไว ้ณ ท่ีท าการของบริษทัจดัการ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดท่ีเหมาะสมแทนการประกาศทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่น้อยกวา่ 1 สตางค ์หรือคิด

เป็นอตัราไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1.1) จดัท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกตอ้งภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีพบว่ามลูคา่

หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัดงัน้ี  

(ก) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(ข) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(ค) สาเหตุท่ีท าใหม้ลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมิใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งมิไดม้ีสาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ 

(1.2) ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีท าใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีผลต่อเน่ืองถึงการค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วย

ลงทุนครั้งต่อไป ใหบ้ริษัทจดัการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตั้งแต่วนัท่ีพบวา่มลูค่าหรือราคาไม่ถูกตอ้ง  

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่ตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิด

เป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง  

(2.2) ด าเนินการดงัน้ีเฉพาะวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว  

(ก) จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัท

จดัการพบวา่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดั

จากวนัท่ีค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัเสร็จส้ิน เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงาน

ดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์  

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

กรณีของรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนใหร้ะบุการด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 1 (1.1) (ง)  

(ข) แกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานตามวรรคหน่ึง 

(2.2) (ก)  

(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนท่ีมีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน 

และวนั เดือน ปี ท่ีมีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก)  
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3. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่ตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิด

เป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ีมลูค่าหรือ

ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว  

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

โดยใหอ้ยูใ่นส่วนของการด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(3.2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 4 ใหแ้ลว้เสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ื้อหน่วย

ลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 วรรค

หน่ึง (2.2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการ

แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

(3.3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั้งส าเนารายงาน

การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ใหส้ านักงานภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ี

ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ใหบ้ริษัทจดัการส่งส าเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดม้าพรอ้มส าเนารายงานดงักล่าวแทน  

4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 3 (3.2) ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(4.1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต า่กว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน  

1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย

ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

2. หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จะตอ้งลด ใหบ้ริษัทจดัการจา่ยเงินของบริษัทจดัการเอง เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุม

ได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวน

ซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเป็น

จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่

มีหน่วยลงทุนเหลืออยูใ่หบ้ริษัทจดัการจา่ยเงินของกองทุนเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  

(4.2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมี

มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็น

จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคา

หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

2. หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกว่าจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีจะตอ้งลด ใหบ้ริษัทจดัการจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลด

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่

แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่

อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรัพยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่

ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักล่าว  
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ในกรณีท่ีบริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูคา่ไม่ถึง 

100 บาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจา่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้

บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้ริษัทจดัการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนับ

แต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจา่ยเงินของกองทุนเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง (4.1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุน

ตามวรรคหน่ึง (4.2) (ก) บริษทัจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทุนก็ได ้ 

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

จดัการ เพื่อใหส้ านักงานสามารถตรวจสอบได ้ 

6. หา้มมิใหบ้ริษัทจดัการคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากมลูค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจากกองทุน เวน้

แต่ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ 

 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง :  

 

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

 

17.2. ช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ :  

 

ช่ือ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

 

17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

17.4. ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

17.5. ท่ีปรึกษา :  

 

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

 

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน :  

 

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

ช่ือ : นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

ช่ือ : นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

ช่ือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง  

ช่ือ : นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  
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ช่ือ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์  

ช่ือ : นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

ช่ือ : นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

ช่ือ : นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

ช่ือ : นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

ช่ือ : นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ์  

ช่ือ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

ช่ือ : นางสาว โชติมา กจิศิรกร  

ช่ือ : นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

 

17.7. การแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ  ำปีของกองทุนรวม :  

 

18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี : วนัท่ี  เดือน  

 

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก : วนัท่ี  

 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี วนัท่ีครบก าหนดตามอายโุครงการ  

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก วนัท่ีครบก าหนดตามอายุโครงการ  

 

19. กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร :  

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

19.1 บริษัทจดัการอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ทั้งน้ี ส านักงานอาจ

ก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัเพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบก็ได ้ 

(1) การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการขายและการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ท าใหสิ้ทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง  

(3) การเปล่ียนแปลงประเภทของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออตัราส่วนการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุน  

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

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงไม่ท าให้

ผลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั้ง

ปวง  

 

19.2 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยใชว้ธีิการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฎวา่มติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษมี

จ านวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 ใหบ้ริษัทจดัการส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนับมติ

ไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมติน้ัน  

โดยการแกไ้ขโครงการหรือวิธีการจดัการในเร่ืองกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ ใหร้วมถึง

เร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(1) การเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนท่ีท าใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญั  
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(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น  

(3) การควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk 

spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน  

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเดิม

ตามท่ีระบุไวล่้าสุดในโครงการ  

(6) การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการประกนั ผูป้ระกนั สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผูป้ระกนั หรือการแกไ้ข

เพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ (ถา้มี)  

 

19.3 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ส านักงานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเร่ือง

ดงักล่าว  

(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดร้บัประโยชน์เพิ่มขึ้ นในกรณีดงัน้ี  

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต า่ในการซ้ือหน่วยลงทุน  

(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ค) การเพิ่มจ านวนผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน  

(ง) การเพิ่มความถ่ีของการส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซ่ึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุน

รวมอยา่งมีนัยส าคญั  

(จ) การลดเวลาส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ากอ่นมีการเปิดใหข้ายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(2) การแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

(3) การแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบุคคลใหถู้กตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์  

(5) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายของกองทุนรวมท่ีแตกต่างไปจากโครงการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 

15.5 

 

19.4 เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น ในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจดัประชุม ผูถื้อ

หน่วยลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากผูถื้อหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผูถื้อหน่วยลงทุนใน

ครั้งน้ันไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือบริษัทหลกัทรพัยฝ่์าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติั

ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวิธีการท่ีกาหนดตามมาตรา129/3 ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกวา่หา้คนและมีหน่วยลงทุน

นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในหา้ของจานวนหน่วยลงทุนท่ีจาหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวม

น้ัน จะรอ้งขอใหศ้าลสัง่เพิกถอนมติของผูถื้อหน่วยลงทุนครั้งน้ันก็ได ้แต่ตอ้งรอ้งขอต่อศาลภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่

วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน มีมติใหแ้กไ้ข  

 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นไป

ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 

20. ขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ :  

20.1 การรบัผลประโยชน์ตอบแทน เน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น  

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเน่ืองจากการใชบ้ริการของ

บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรบัไวน้ั้นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเกี่ยวกบับทบาทโดยตรง
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ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกินความจ าเป็น เพื่อใหก้องทุน

ไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการ

ตอ้งกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนน้ันดว้ย  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (“Soft 

Commission”) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจดัการได ้เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชน์ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยม

ตามแนวทางปฏบิติัท่ีบริษัทจดัการประกาศไวภ้ายในบริษัท ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดท่ี้บริษัทจดัการ  

 

20.2 การวางทรพัยส์ าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยูข่อง

บริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์ 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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

10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  

 

20.3 ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั  

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

(ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้

สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงาน

ขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีของบุคคลท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติ

บุคคล สญัชาติอเมริกนั ผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือ

มีไวก้บั FFI น้ัน นอกจากน้ียงัปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายท่ีมี

ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ 

“กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าท่ีตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนั

และบุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ FATCA ก าหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์อง

ลูกคา้กบัประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ท่ีในการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตาม

หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้  

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิติัตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มี

สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะไดร้บัผลกระทบท่ีส าคญั

ในสองกรณี คือ  

(1) ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรพัยสิ์นทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงิน

ฝากและเงินลงทุนกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป 

โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ 

FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บักองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงบัการ

ท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซ่ึงอาจท าใหก้องทุนรวมไม่
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สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดอ้ีกต่อไป  

เพื่อมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิติัตามภาระ

ผูกพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซ่ึง

รวมทั้งผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิติังานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นับสนุนการขาย

และรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงัน้ี  

(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

หรือเงินปันผลท่ีไดร้บั เป็นตน้)ท่ีมีอยูใ่นบญัชีทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันกบับริษัทจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐั

ทั้งในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง  

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

เกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ท่ี

ก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเม่ือขอ้มลูท่ีเคย

ใหไ้วม้ีการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ี

เกี่ยวขอ้ง (ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้สถาบนัการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว  

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง  

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิ่มขึ้ นหากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง

ขา้งตน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจ าเป็น

และความเหมาะสม โดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบ  

การด าเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรือไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซ้ือ/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  

(2) ระงบัหรือหยุดใหบ้ริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทุนรายน้ันได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดั

กบักฎหมายของประเทศไทย  

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บั

ประโยชน์เพิ่มขึ้ น หากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งขา้งตน้  

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท า

เพื่อหลีกเล่ียงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ท่ีจา่ย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ่ึง

ในทางปฏบิติับริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา

(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด)เท่าน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามท่ีบริษทัจดัการไดส้งวนสิทธิ

ไวข้า้งตน้ บริษัทจดัการ(รวมถึงผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง

ขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดท่ีราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน  

 

 



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  60 

 

21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนไดต้ำมท่ีประกำศก ำหนด :  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปล่ียนให้

บริษัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธีิการขอรบัความเห็นชอบจากส านักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีรูห้รือควรรูว้า่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ทั้งน้ี หากมีเหตุ

จ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอใหส้ านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นจากการ

เปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถ

ด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  

 

22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ท่ีออกโดย

อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ

ค าสัง่น้ัน ใหถื้อว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนาม

ในขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผูกพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  
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1. บริษทัจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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

กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  

ท่ีอยู ่(ภาษาองักฤษ) : 400/22 KASIKORNBANK Building, 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road, Samsen Nai, 

Phaya Thai, Bangkok 10400 Tel. 0 2673 3888 Fax 02673 3988  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

1.1 สิทธิของบริษัทจดัการ  

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการ

กองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

(2) สงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(3) สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนก าหนดการช าระคืนเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(4) สงวนสิทธิท่ีจะรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรัพยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่ง

หน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(5) สงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมดุบญัชีแสดงสิทธิ  

(6) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบดงัน้ี  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติมและจดทะเบียนกองทุน  

(ก) ยืน่ค าขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  

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

ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีท่ีหลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรือถูกท าลาย  

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

(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(จ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วิธีจดัการกองทุนภายใต ้หวัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ"  

(ฉ) จดัท าหนังสือช้ีชวนตามระยะเวลาท่ีประกาศก าหนด  

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

(ซ) ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกกองทุนรวม” และ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลิกกองทุนรวม”  

(ฌ) จดัใหม้ีการช าระบญัชีตามหวัขอ้ “การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน”  
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(2) การบริหารกองทุน  

(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วย

ลงทุนอยา่งเคร่งครดั  

(ข) น าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่น และซ้ือ ขาย ซ้ือลด ขายลด ไถ่ถอน 

จ าหน่าย สัง่โอน รบัโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวน้ั้นตามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดร้บั

อนุมติั ทั้งน้ี โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  

(ค) จดัใหม้ีการฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์  

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

หลกัทรพัย ์ 

(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุนภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

(ช) ก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้น

การค านวณทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะท่ีค านวณมลูคา่  

(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่าท่ีจ าเป็น เพื่อรกัษาประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ฌ) ดูแล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามขอ้ “การรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์นอื่น”  

 

(3) การจดัท าบญัชีและการรายงาน  

(ก) จดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  

(ข) จดัท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ค) จดัท ารายงานการซ้ือขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ง) ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ “วิธีการค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(จ) ด าเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

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

 

(4) การขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ก) จดัใหม้ีค าสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย 
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ก.ล.ต. ก าหนด  

(ข) ขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุในโครงการและหนังสือช้ีชวน  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีก าหนดในขอ้ "วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน" และ "การจดัสรร

เงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

(ง) ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเล่ือน

ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายไม่รบัซื้ อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ตามสัง่” หรือ “การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน”  

(จ) ด าเนินการยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนซ่ึงไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน  

(ฉ) ด าเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

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

(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและด าเนินการใหม้ีการจดัส่งเอกสารแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ าการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามท่ีระบุ

เง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน"  

(ญ) จดัใหม้ีรายงานขอ้มลูของกองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน”  

 

(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น  

(ก) แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนและ

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการเปล่ียนตวั

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

(ข) แต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

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

ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

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

(จ) แต่งตั้งหรือด าเนินการเป็นนายทะเบียนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  

(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษา (ถา้มี) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได ้ 

 

(6) การด าเนินการอื่น ๆ  

(ก) กระท านิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษัทจดัการมีอ านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  

(ข) ปฏบิติัการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้

ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

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

อยูใ่นปัจจบุนัและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

(ค) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  
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บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในขอ้

ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัท

จดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่น้ัน ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนไดป้ฏบิติัให้

เป็นไปตามขอ้ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ :  

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยค าสัง่ของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมราย

ใหม ่ 

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ช่ือ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

2.1. สิทธิของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุน  

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

2.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "สิทธิ หน้าท่ี และ

ความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดค้ านวณไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาใน

การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" ของโครงการ  

(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่การ

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัท

จดัการลงทุนไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะท่ีค านวณมลูคา่  

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(จ) ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือช าระผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
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ลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(ฉ) จ่ายเงินเฉล่ียคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี  

(ช) รบัเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพื่อเขา้บญัชีของกองทุน  

(ซ) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิไดป้ฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศค าสัง่ หรือขอ้บงัคบัอื่นใดท่ีออก

ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ฌ) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" และ "การไม่ขายไม่รบัซื้ อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่"  

(ฎ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การช าระบญัชีกองทุนจะเสร็จสิ้ นดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชีปฏบิติัตาม

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

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

(ฏ) ด าเนินการรบัและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทุนในเวลาท่ีก าหนดตามค าสัง่ของบริษัทจดัการโดยผูดู้แลผลประโยชน์

จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถด าเนินการรบัหรือจ่ายเงินได้

ทนัเวลา โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  

(ฐ) ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนท าการตรวจสอบบญัชีหลกัทรพัย ์

บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทุนไดภ้ายในเวลาท าการปรกติของผูดู้แลผลประโยชน์  

(ฑ) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอสิระ หรือผูช้ าระบญัชีของ

กองทุน หรือหน่วยงานผูม้ีอ านาจควบคุมผูดู้แลผลประโยชน์ ขอค าช้ีแจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกบั

การกระท าการใดๆท่ีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเร่ืองอื่นใดเกี่ยวกบักองทุน ผูดู้แล

ผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งท ารายงานเกี่ยวกบัค าขอดงักล่าวพรอ้มรายงานขัน้ตอนการ

ปฏบิติัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดก้ระท าไปแลว้ หรือท่ีจะกระท าต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  

(ฒ) ด าเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการขออนุญาตน าเงินตราเขา้ออกประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง

ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปริวรรตเงินตรา (ถา้มี)  

(ณ) ด าเนินการช าระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 

(ถา้มี)  

(ด) รบัช าระเงินจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบ้ียจาก

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และด าเนินการส่งเงินกลบัมายงัประเทศไทยตามค าสัง่

ของบริษัทจดัการ รวมทั้งค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศและแปลงเป็นเงินบาทเพื่อ

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ถา้มี)  

(ต) น าส่งภาษีท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี)  

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

 

(2) หน้าท่ีในการรบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุน โดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูดู้แล

ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ดูแลรกัษาอยูจ่นกว่าจะเลิกกองทุนพรอ้มทั้งดูแลใหก้าร

เบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือช้ีชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไว้
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อยา่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอื่น และหากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นตอ้งแจง้ให้

บริษัทจดัการทราบทนัที  

(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัมอบมาและจ าเป็นตอ้งท าการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผูอ้อก

หลกัทรพัยน้ั์น  

(ค) จดัใหม้ีการตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานท่ีเก็บรกัษาโดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและอนุญาตให้

ตวัแทนของบริษัทจดัการเขา้ร่วมในการตรวจสอบดงักล่าวดว้ย  

(ง) จดัท าบญัชีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีรบัฝากไว ้รวมทั้งจดัท าบญัชีแสดงการรบัจา่ยทรพัยสิ์น

ของกองทุน  

(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์น หรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การ

รบัเงินปันผล การรบัดอกเบ้ีย การรบัสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพิ่มทุน และ/หรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ี

กองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั้งด าเนินการรบัหรือจ่ายเงินตามสิทธิน้ันๆ รวมทั้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมีความ

จ าเป็นท่ีตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิท่ีมีอยู ่หรือเกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยน้ั์นๆ  

(ฉ) จดัใหม้ีผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ (ถา้มี)  

 

(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์ 

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

ราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นก่อนด าเนินการ  

(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ (ถา้มี)  

(ค) ติดตามดูแลใหผู้ร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุนตาม

ค าสัง่บริษัทจดัการ (ถา้มี)  

 

(4) การรายงาน  

(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเกีย่วกบัเร่ืองดงัน้ี  

1) รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  

2) รายงานรายละเอียดการรบัจา่ยจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลือ ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขาย และ

ค านวณดอกเบ้ียคา้งรบั  

3) รายงานเกี่ยวกบัเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรพัยแ์ละตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้มค านวณ

ดอกเบ้ียคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  

4) รายงานรายละเอียดเจา้หน้ีซ้ือหลกัทรพัยแ์ละลูกหน้ีค่าขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  

5) รายงานเกี่ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

6) รายงานเงินปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั้งท่ีมีรายการเงินปันผลคา้งรบัเกิดขึ้ น  

7) รายงานอื่นๆ เกี่ยวกบับญัชีหลกัทรพัย ์และบญัชีเงินสดตามท่ีบริษัทจดัการรอ้งขอ  

8) รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซ่ึงยงัไม่ไดร้บัค าช้ีแจงโดยผูดู้แลผลประโยชน์ในทุกส้ินเดือน  

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

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

แต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  

(ค) รายงานขอ้มลูทรพัยสิ์นของกองทุนทั้งจ านวนและมลูค่าของทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  
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2.3 ความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการในกรณีท่ีความเสียหายดงักล่าวเกิด

จากความประมาทเลินเล่อ หรือกระท าผิดโดยจงใจ หรือการไมป่ฏบิติัตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษทัจดัการ  

 

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้

ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อ

รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏบิติัหน้าท่ี ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงได ้

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท า

น้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท า

หน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

 

ในกรณีท่ีการด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรือทั้งหมดดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์

โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) มีค าสัง่ศาลใหผู้ดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีตกลงไว ้

ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบ

ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

(4) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอืน่

ใดอนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ ค าสัง่ 

ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผูดู้แล

ผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มสิีทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั้ง

ผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมมีติโดยเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหม้ีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  
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(6) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ี

บริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จสิ้ น ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้ าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัท

จดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

(7) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งไปเปิดเผย หรือใช้

ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แกผูดู้แลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ

สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้นัที  

เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ 

ดงัน้ัน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามขอ้ 2 ผูดู้แลผลประโยชน์น้ันจะตอ้งท าหนา้ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนต่อไปอยา่งสมบรูณจ์นกว่าการโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนน้ัน ตลอดจนถึงการด าเนินการ

อื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จส้ิน 

และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถท าหนา้ท่ีไดท้นัที หรือปฏบิติัตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อ

กฎหมาย ก.ล.ต.  

 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เขา้ขอ้ยกเวน้

ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญา

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

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

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวง

ดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ  

 

3. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  
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ช่ือ : นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ์  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา
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ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว โชติมา กจิศิรกร  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏบิติัการบญัชีทรพัยสิ์น ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชั้น 19  

เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศพัท ์0 2470 1976-83  

 

5. ผูจ้ดัจ  าหน่าย :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

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

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

บริษัทจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจะตอ้งปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีปฏบิติัหน้าท่ีอยูก่่อนแลว้  

 

6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกจิ

เกี่ยวกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษทัจดัการ  

(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกีย่วกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ
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สนับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

 

6.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) จดัใหม้ีสถานท่ีส าหรบัจดัวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทุน ณ ส านักงานใหญ่ และสาขา (ถา้มี) รวมทั้ง

ด าเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน รวมทั้งขอ้มลูและเอกสารอนัจ าเป็น  

(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ คู่มือผู ้

ลงทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายหน่วยลงทุน ค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์ค าขอใชบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน

ท่ีจ าหน่าย หรือเอกสารอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามท่ีบริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมให ้ 

(3) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัท าหรือใชเ้อกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทจดัการ หรือกองทุน 

ซ่ึงบริษัทคู่สญัญาหรือบุคคลอื่นใดเป็นผูจ้ดัท าขึ้ น ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบในความเสียหายท่ี

เกิดขึ้ นเน่ืองจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวน้ันเองทั้งส้ิน  

(4) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งท าสญัญากบัผูล้งทุนท่ี

ครอบคลุมขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหน้า และตอ้งไม่มีขอ้ความท่ีปฏเิสธความ

รบัผิดชอบต่อลูกคา้จากการกระท าหรือละเวน้การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนหรือพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีท่ี

ปฏบิติัแตกต่างจากการซ้ือกบับริษัทจดัการโดยตรง  

(5) กรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus 

Account) ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีปฏบิติั ดงัน้ี  

(ก) มีระบบในการปฏบิติังานท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้จะไดร้บัการปฏบิติัอยา่งสุจริตและเป็นธรรมเกี่ยวกบัการจดัท าบญัชี

รายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงไม่เปิดเผยช่ือ  

(ข) ตรวจสอบหรือด าเนินการใหม้ีการตรวจสอบว่า มีผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชี Omnibus Account ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(ค) แจง้บริษัทจดัการจะทราบโดยทนัทีเมื่อปรากฏวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีน้ันถือหน่วยลงทุนของกองทุนใดเกินกว่าหน่ึง

ในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด  

(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของกองทุนใด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว  

(จ) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏบิติัต่อลูกคา้ในเร่ืองใด ซ่ึงมีผลท าใหลู้กคา้ไดร้บั

เง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยช่ือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ และจดัใหม้ีหลกัฐานท่ีแสดงว่า ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ท่ีไม่

เท่าเทียมกนัน้ันแลว้ โดยเง่ือนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

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

เปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนมี

หน้าท่ีปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน รวมทั้งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ท่ีผูล้งทุนควรทราบ และตอ้ง

ปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดงัต่อไปน้ี ใหผู้ล้งทุนทราบ  
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(ก) รายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีท าธุรกิจเกี่ยวขอ้งกบัการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ข) ช่ือ ท่ีอยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนรวมทั้งช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัของพนักงานของ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีท าหนา้ท่ีขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ค) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนไดร้บัค าแนะน าตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบัความ

เส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(9) จดัท าหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนมิไดม้ีการใหค้ าแนะน าใดๆ แก่ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีการลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงค์

ของผูล้งทุนหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  

(10) รบัช าระเงินค่าจองซ้ือ หรือค่าซื้ อหน่วยลงทุน และรบัเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน  

(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึงตรวจสอบ

ขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

(12) ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าท่ีบริษัทจดัการค านวณและประกาศมลูคา่ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนของ

กองทุน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอืน่ใดท่ีธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบ

ธุรกิจของธนาคารพาณิชยก์ าหนดไว ้ 

(13) จดัท าและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงินค่าจองซ้ือ หรือการซ้ือหน่วยลงทุน  

(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือ

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  

(15) ยนืยนัการซ้ือ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

(16) คืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

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

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

การปฏบิติังาน ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัการท าหนา้ท่ีของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีจะมีขึ้ นในอนาคต  

 

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

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

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

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

9. ทีป่รึกษา :  

 

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  
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ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  

 

9.2. ท่ีปรึกษากองทุน :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  

 

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษัทจดัการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการลงทุน" ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้น

หวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รบัซื้ อคืนไม่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่"  

เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืน

หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนัเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้ 
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13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  

 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสาร

หลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วย

ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับ

แต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัด

หมาย  

 

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน

กรณีต่อไปน้ี  

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ก าหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

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

ตามท่ีก าหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษี

ต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั"  

 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ ซ่ึงเป็นไปตามหวัขอ้ "การขอมติของผูถื้อ

หน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ

กองทุนรวม และในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษทัหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 

ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด ทั้งน้ี เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ข

วิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม  

 

13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนเมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงาน

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

หน้ีสินและแจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน"  

 

13.7. สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ :  
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สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย ทั้งน้ี นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการจ าน า

ใหแ้ก่ผูร้บัจ าน าท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน  

 

13.8. อื่น ๆ :  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถื้อ

ว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซ่ึงลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้ับการ

แต่งตั้งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของ

ทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน

เงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอก

รายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และ

ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไว้

เป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือ

ช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ 

 

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บั

ช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ

เรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนออกใหใ้น

นามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อหน่วย

ลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือขายคืน

หน่วยลงทุน และมฐีานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน  
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อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีผูล้งทุน

ช าระเป็นคา่ซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มใิช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผู ้

ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บั

จดัสรร  

 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ  ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่

สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอืน่ทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวม

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ี

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี ดงัน้ี  

 

16.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู ้

ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแหง่หน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิ

จากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะไม่น าทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีได้

จากการรบัช าระหน้ี มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี

ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลงรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรพัยสิ์นน้ันได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายไดห้รือ

ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน  

16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้

สุทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ันภายใน 45 วนันับตั้งแต่วนัถดั

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

ท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา

การเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัช าระหน้ี



  ขอ้ผูกพนักองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  18 

 

ตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

 

16.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผู้

ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุน

รวมจะไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหน้ี  

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะน าทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ

ด าเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี  

(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไป

เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวใน

โอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่

สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าว ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ยในการ

บริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  

 

16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการ

จะด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือ

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้เป็นผูม้สิีทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีก็ได ้

ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวม  

 

16.4 วิธีการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน

เงินได ้ 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าว

ไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยก็ได ้ทั้งน้ี หากไดม้ีการจ าหน่าย

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน 

บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้ 

 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือ

ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนด เท่าน้ัน  
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17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีจดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่น รวมทั้งการใหสิ้ทธิหรือการจ ากดั

สิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนั

หรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณี

ดงัน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้เีงินลงทุนสูง ตามท่ีก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม 

เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน

หน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีก าหนด ในโครงการจดัการ

กองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวท่ีจดัตั้งขึ้ นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ขอ้จ  ากดัการถือหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียง (ถา้มี) :  

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัท

จดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่  

 

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

การด าเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง

เห็นชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมีผลผูกพนัตามมติ 

 

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มติน้ันเสียไป 

 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมติ
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พิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู ้

ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั 

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

เพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือ

มติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของ

จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

20. วิธีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั :  

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระส าคญัท่ีเป็นไปตาม

และไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยั

อ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้ผูกพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมน้ันมีผลผูกพนัคู่สญัญา 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ใหร้วมถึง 

 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น  

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

รวมมีประกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสีย

ผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหม้ีผลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ง

ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัใหม้ีสาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บัมติ

โดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัน้ันเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 
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การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ 

พรอ้มทั้งประทบัตราบริษัท (ถา้มี) บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ีขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ท่ีท าการและเวบ็ไซตข์อง

บริษัทจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทั้งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัพรอ้มทั้ง

เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

 

21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี  

 

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

 

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด  

 

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

กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

 

(3) เมื่อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ  

 

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

อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้

ด าเนินการแจง้บริษัทจดัการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งใหท้ าการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มี

การช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ี

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

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

แลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  

 

(5) เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุโครงการ  

 

(6) เมื่อเขา้เง่ือนไขตามขอ้ 1.9 ในโครงการ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุน  

 

22.2. การด าเนินการของบริษทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  



  ขอ้ผูกพนักองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  22 

 

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น เมื่อเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.(1) บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อ

เลิกกองทุน  

(ก) ยุติการรบัค าสัง่ซ้ือและค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.(1)  

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.(1) โดยวิธีการดงัน้ี  

(1) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆท่ีมีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุนได ้ 

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

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

(ค) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.(1) เพื่อ

รวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(ง) ช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจ านวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัท าการ

นับแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.(1) และเมื่อไดด้ าเนินการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวา่เป็นการเลิก

กองทุน  

 

เมื่อไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการ

จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการช าระ

บญัชีของกองทุนรวม  

 

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(ก) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบก่อนวนัเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ โดยวิธีการดงัน้ี  

(1) แจง้เป็นหนังสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์  

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

(3) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

(ข) ด าเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็น

เวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือโดย

จดัใหม้ีขอ้มลูเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้ และ  

(ค) จ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์

และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุน  

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

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

หน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรพัยสิ์นท่ีคงเหลือจากการช าระหน้ีสินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งท า

การอยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จสิ้ น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัท

จดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์ 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจา่ยจากทรัพยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้ าระ
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บญัชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  

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

และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชีจดัการโอนทรพัยสิ์น

ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  

 



คู่มือผูล้งทุน Investor Guide  

 

สิทธิของผูล้งทุน Rights of Investors  
1. สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื)อบริษัทจดัการทุกแห่งที)ไดม้อบหมายใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นตวัแทน
สนับสนุนเพื)อการขายและรบัซื: อคืนหน่วยลงทุน The right to obtain a list of all management companies which 
have appointed any individuals or juristic persons to be their fund selling agents.  
2. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเกี)ยวกบัชื)อ ที)อยู ่ของบริษัทจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนและตวัแทนสนับสนุน  
รวมทั:งชื)อ  ที)อยู ่และเลขประจาํตวัของพนักงานผูท้าํหน้าที)ขายหรือรบัซื: อคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดงักล่าว The 
right to obtain information concerning the names and addresses of the Management Company, underwriters 
and distributors, as well as the names, addresses and identification numbers of staff who perform the duty of 
selling and redeeming mutual funds of such juristic persons.  
3. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี)ยวกบัความเสี)ยงที)เกี)ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนที)ไดร้บัคาํแนะนําเพื)อซื: อหน่วยลงทุนนั:น  
ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกี)ยวกบัความเสี)ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน The right to obtain 
information concerning the risks related to mutual fund recommended as well as warnings and description of 
the risks of investing in mutual funds. 
4. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้เท็จจริงที)มีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อการตดัสินใจ
ลงทุน  เช่น  การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที)อยูใ่นขั:นตอนการดาํเนินการเพื)อการควบกองทุนรวมหรือการรวม
กองทุนรวม The right to obtain the facts which substantially affect the rights and benefits of investors or 
investment decision, such as selling of mutual fund which is under the process of amalgamation or merge. 
5. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี)ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที)ตวัแทน
อาจไดร้บัจากการซื: อหรือขายคืนหน่วยลงทุน The right to obtain information concerning conflict of interest, such 
as fees or compensation which a distributor may receive from subscribing or redeeming of mutual funds.  
6. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรบัการติดต่อในลกัษณะที)เป็นการขายโดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ (Cold Calling)*  
ผูล้งทุนมีสิทธิดงันี:     The right to refuse any contact without a request of investor (cold calling), in which the 
investor shall have the following rights: 
1) ขอทราบชื)อผูติ้ดต่อ ชื)อนิติบุคคลที)ผูติ้ดต่อสงักดั To request the name of contact person and name of juristic  
person which the person making contact performs duties for.  
2) วตัถุประสงคใ์นการติดต่อ The objective of the contact.  
3) สิทธิที)ผูล้งทุนจะแสดงเจตนาวา่ ไม่ตอ้งการไดร้บัการติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.  
7. สิทธิของผูล้งทุนที)ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัที)จะยกเลิกคาํสั )งซื: อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที)เป็นการขาย
โดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption 
order in the case of cold calling.  
  



การรอ้งเรียน Complaint 
 

1. วิธีการรอ้งเรียน Procedures for making a complaint 
ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถึงการรอ้งเรียนโดยทางวาจาที)มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรที)
เกี)ยวกบั The investor can file a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing, 
concerning. 
� การดาํเนินธุรกิจของบริษัทหรือตวัแทน    หรือ the operation of the Company or its distributors, or 
� การปฏบิติัหนา้ที)ของพนักงานบริษัทหรือของตวัแทนอยา่งมีนัยสาํคญั    หรือ the performance of duties by the 
staff of the Company or its distributors, or 
� เกี)ยวกบัการปฏบิติัที)ผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือคาํสั )งของทางราชการที)บริษัทหรือตวัแทนตอ้งถือปฏบิติั เช่น กระทาํ
ไม่สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัต่อโครงการจดัการกองทุนรวม หรือหนังสือชี: ชวนของกองทุน หรือการ
เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัต่อลกูคา้ หรือการกระทาํใดๆที)ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของลกูคา้  เป็นตน้ an act in 
violation of laws, regulations or orders of the authorities which must be observed by the Company or its selling 
agent for example, a dishonest act, an act in violation of the code of ethics or in contravention of the mutual 
fund management project or the fund prospectus, the disclosure of material information to customers or any 
act which causes damage to the assets of customers etc. 
2. สถานที)รอ้งเรียน Where to file a complaint 
� บริษัทจดัการ  Management Company  

ส่วนบริการลกูคา้  
 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

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

 โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร  0-2276-2239 e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com  
 Customer Service Department 
 Kasikorn Asset Management Co., Ltd. 

400/22 KASIKORNBANK Bldg. 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road Samsen Nai, Phaya Thai 
Bangkok 10400  Telephone No. 0-2673-3888 Facsimile No. 0-2276-2239   
e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com 

� ฝ่ายกาํกบัธุรกิจจดัการลงทุน   
 สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900   
 โทรศพัท ์ 0-2695 9999  http://www.sec.or.th 
 The Office of the Securities and Exchange Commission Thailand 
 333/3  Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900 
 Telephone No. 0-2695 9999  http://www.sec.or.th 
� ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื: อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง   All fund selling agents 
 
 






