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กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B 

K Complex Return 1 Year B Fund : KCR1YB 

 

(ผูล้งทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 1 ปีได ้ 

ดงัน้ัน หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก) 

 

ค ำเตือน 

 กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชัน่ (Options) ท่ีมีการจ่าย

ผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง และลงทุนในตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ 

ดงัน้ัน กองทุนอาจมีความเส่ียงจากการผิดนัดช าระหน้ี เน่ืองจากบริษัทผูอ้อกตราสาร/คู่สญัญาน้ันๆไม่สามารถ

ช าระคืนเงินตน้หรือดอกเบ้ียใหก้องทุนเมื่อถึงวนัท่ีครบก าหนดอายุตราสาร ซ่ึงส่งผลใหก้องทุนอาจไดร้บัคืนเงิน

ตน้ไม่เต็มจ านวนได ้

 กองทุนมีการจ่ายผลตอบแทนซบัซอ้นขึ้ นอยู่กบัการเคล่ือนไหวของดัชนีอา้งอิงของสญัญาออปชัน่ (Options)  ท่ี

กองทุนไปลงทุน ผูล้งทุนควรศึกษาเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนซ่ึงขึ้ นอยู่กบัการเคล่ือนไหวของระดบั

ของดชันีดงักล่าวอยา่งรอบคอบก่อนการตัดสินใจ 

 กองทุนมีการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ( Efficient Portfolio 

Management) ท าใหก้องทุนมีความเส่ียงมากกว่ากองทุนท่ีลงทุนในหลักทรัพยอ์า้งอิงโดยตรง เน่ืองจากใชเ้งิน

ลงทุนในจ 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 ้

 หน่วยลงทุนในกองทุนอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัการโอนและการขายต่อ ซ่ึงหน่วยลงทุนน้ีอาจจะโอนหรือขายต่อไม่ได ้

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

ตามท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมหรือออกใหม่เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม นอกจากขอ้จ ากดัการโอนหรือขอ้ยกเวน้ดงักล่าว  

ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายหรือโอนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน

ฉบบัน้ี 
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ลกัษณะส ำคญั 

 

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

วนัท่ีท่ีไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั้งและ

จดักำรกองทุน 

22 ตุลาคม 2562 

ระยะเวลำเสนอขำยครั้งแรก 6 – 12 พฤศจิกายน 2562 

 

ประเภทและนโยบำยกำรลงทุน และประมำณกำรอตัรำผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมผสม แบบไม่ก าหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหน้ี สญัญาออปชัน่ และอืน่ๆ  

 

2. นโยบำยกำรลงทุน 

 กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่น

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณรอ้ยละ 98.5 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 (Options) ท่ีมีการจา่ย

ผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง (Index level) คือ ดชันี SET50 ประมาณรอ้ยละ 1.5 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management)  

 ทั้งน้ี การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง มิใหร้วมถึงช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี  

(ก) ช่วงระหวา่งรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น และ  

(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั 

 บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีบริษัท

จดัการพจิารณาเห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณี

ท่ีสถานการณก์ารลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสารและไม่สามารถหาตรา

สารใหม่ทดแทนได ้ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ 

 

 

  



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B  3 

 

ตวัอยำ่งผลตอบแทนจำกกำรลงทุน : 

สว่นที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยู่

ในอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณรอ้ยละ 98.5 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมี

เป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมด 

ประมำณกำรตรำสำรและสดัสว่นที่คำดว่ำจะลงทุนในสว่นของตรำสำรหน้ีและ/หรือเงินฝำก 

ตรำสำรที่ลงทุน* 
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ

ของผูอ้อกตรำสำร** 

สดัสว่นกำรลงทุน 

โดยประมำณ 

เงินฝาก Bank of China, สาธารณรฐัประชาชนจีน A1/Moody's 19.00% 

เงินฝาก Agricultural Bank of China, สาธารณรฐัประชาชนจีน A1/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 China Construction Bank Corporation,  

สาธารณรฐัประชาชนจีน 
A1/Moody's 13.50% 

บตัรเงินฝาก Bank of Communications, สาธารณรฐัประชาชนจนี A2/Moody's 9.00% 

รวม 98.50% 

* บริษัทจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนไดต่้อเมื่อเป็นการด าเนินการ

ภายใตส้ถานการณท่ี์จ าเป็นและสมควรเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสาร

ท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากัด  โดยประมาณการอัตรา

ผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

รบัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้

** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษัท

จดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน 
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สว่นที่ 2 : เงินลงทุนท่ีเหลือประมาณรอ้ยละ 1.5 จะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญา

ออปชัน่ (Options) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง (Index level) คือ ดชันี SET50 โดยมี

ขนาดมลูค่าสญัญาออปชัน่ประมาณรอ้ยละ 100 ของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

รำยละเอียดของสญัญำออปชัน่ที่กองทุนลงทุน 

ดชันีอำ้งอิง ดชันี SET50 (SET50 Index) 

สกุลเงิน สกุลเงินบาท (THB) 

อำยตุรำสำร 1 ปี 

อตัรำสว่นรว่ม 

(Participation Rate) 

รอ้ยละ 45 

 

อตัรำผลตอบแทนชดเชย 

(Rebate Rate) 

รอ้ยละ 2 

เหตกุำรณท์ี่สง่ผลกระทบ

ตอ่กำรลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิปรบัเง่ือนไขการจา่ยผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณห์น่ึง 

โดยผูแ้ทนการค านวณมลูคา่ยุติธรรมของออปชัน่ (Calculation agent) จะค านวณการ

จ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณท่ี์เกิดขึ้ นจริง ซ่ึงผูจ้ดัการกองทุนจะพิจารณาร่วมกบัผูแ้ทน

การค านวณ โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เหตุการณด์งักล่าวมี

ดงัน้ี 

1)  การยกเลิกดชันีท่ีกองทุนอา้งอิง 

2)  การเปล่ียนแปลงวิธีการค านวณดชันีอา้งอิง 

3)  ผูป้ระกาศดชันีไม่สามารถค านวณหรือไม่สามารถประกาศระดบัดชันีอา้งอิงอยา่ง

เป็นทางการได ้

4)  การเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือขอ้บงัคบัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีอา้งอิงหรือสญัญา

ออปชัน่ 

5)  คู่สญัญาออปชัน่ท่ีมีการจา่ยผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง มีตน้ทุนใน

การป้องกนัความเส่ียงเพิ่มขึ้ น เช่น จากการเพิ่มขึ้ นของอตัราการเสียภาษีอากร ค่าใชจ้า่ย 

และค่าธรรมเนียมต่างๆ 

6)  คู่สญัญาออปชัน่ท่ีมีการจา่ยผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิงไม่สามารถ

ป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาดชันีอา้งอิงได ้โดยคู่สญัญาไดใ้ชค้วาม

พยายามอยา่งถึงท่ีสุดในการแกไ้ขปัญหาแลว้ แต่ยงัคงไดร้บัผลกระทบดงัต่อไปน้ี 

          1. ไม่สามารถหา สรา้ง สรา้งใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรม

หรือสินทรพัยเ์พื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นราคาตามเง่ือนไขและขอ้ผูกพนัท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

สญัญาออปชัน่ หรือ 

          2. ไม่สามารถขายหรือไม่ไดร้บัการช าระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือ

สินทรพัยท่ี์ลงทุนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสญัญาออปชัน่ 

ผูอ้อกสญัญำออปชัน่ บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) และ/หรือผูอ้อกสญัญาออปชัน่อ่ืนใดทั้ง

ในประเทศและ/หรือต่างประเทศท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ต า่กวา่ A- ตามท่ี

บริษัทจดัการเห็นสมควร 

หมายเหตุ : อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดชันีอา้งองิอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้หากสภาวะตลาดมีการ

เปล่ียนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน แต่จะไม่ต า่กวา่รอ้ยละ 45 และบริษทัจดัการขอสงวนสิทธิ
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ในการเปล่ียนผูอ้อกสญัญาออปชัน่ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนันับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

 

เง่ือนไขกำรจำ่ยผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในสญัญำออปชัน่ 

วนัเริ่มตน้สญัญำ คือ วนัท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนในสญัญาออปชัน่ 

วนัพิจำรณำดชันีอำ้งอิง คือ วนัสุดทา้ยท่ีประเมินระดบัดชันีอา้งอิงตามสญัญา หากตรงกบัวนัหยุดจะใชว้นัท าการ

ถดัไปแทน 

 ดชันีอา้งอิง คือ ดชันี SET50 (SET50 Index) ในสกุลเงินบาท 

 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง = (ระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัท าการใดหรือวนัพิจารณาดชันีอา้งอิง / 

ระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา) – 1 

 อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่ คือ รอ้ยละ 45 

 อตัราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่ คือ รอ้ยละ 2 เมื่อค่าการ

เปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัท าการใดตั้งแต่วนัท าการถดัจากวนัเร่ิมตน้สญัญาถึงวนัพิจารณาดชันีอา้งอิง

มากกว่ารอ้ยละ 12 

 มลูค่าสญัญาออปชัน่ประมาณรอ้ยละ 100 ของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

เง่ือนไขกำรจำ่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน ณ วนัครบอำยโุครงกำร 

 
เง่ือนไข 

เงินตน้และผลตอบแทนที่จะไดร้บั  

ณ วนัครบอำยโุครงกำร 

กรณีที่ 1 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนัท า

การใดวนัท าการหน่ึงท่ีอยูใ่นช่วงระหว่างอายุ

สญัญาออปชัน่ (ก่อนวนัพิจารณาดชันีอา้งอิง) 

> 12% ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้

สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +  

ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชัน่ 2% 

กรณีที่ 2 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั

พิจารณาดชันีอา้งอิง > 12% ของระดบัดชันี

อา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +  

ผลตอบแทนชดเชยจากสญัญาออปชัน่ 2% 

กรณีที่ 3 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั

พิจารณาดชันีอา้งอิง > 0% แต่ไม่เกิน12% 

ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา  

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +   

ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่ 

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่ = PR x ค่าการ

เปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง  x เงินตน้ ) 

กรณีที่ 4 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั

พิจารณาดชันีอา้งอิง ≤ 0% ของระดบัดชันี

อา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100%  

(ไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่) 

* การพิจารณาว่าเขา้เง่ือนไขการไดร้บัผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาคา่การเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง

ทุกส้ินวนัท าการ 
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ตวัอยำ่งกำรค ำนวณผลตอบแทน 

ตวัอยำ่งรูปแบบกำรจำ่ยเงินตน้และผลตอบแทน ในแตล่ะกรณี 

 สมมติฐำน: 

- เงินลงทุน 1,000,000 บำท แบ่งเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1 : ประมาณ 985,000 บาท ลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) โดยมีเป้าหมายเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโต

เป็น 1,000,000 บาท 

 ส่วนท่ี 2 : ประมาณ 15,000 บาท ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่ 

(Options) ท่ีมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง (Index level) คือ ดชันี SET50 

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยส์ิน 
สดัสว่นกำรลงทุน 

โดยประมำณ 

อตัรำผลตอบแทน  

ณ วนัครบอำยกุองทุน  

(ประมำณ 1 ปี) 

เงินตน้และ

ผลตอบแทนท่ีคำดว่ำ

จะไดร้บั (ตอ่ปี) 

สว่นที่ 1 : ตราสารหน้ีและ/หรือเงิน

ฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศ 
98.5% ประมาณ 1.75% 100.22% 

หกั ค่าใชจ้า่ยโดยประมาณ*   0.22% 

เงินตน้และผลตอบแทนจากการลงทุน

ในส่วนท่ี 1 หลกัจากหกัค่าใชจ้่ายของ

กองทุนโดยประมาณ 

  100.00% 

สว่นที่ 2 : สญัญาออปชัน่ 1.5% 
ตวัอยา่งผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่ 

ตามตารางดา้นล่าง 

* ค่าใชจ้่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมจดัการ) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจาก

อตัราสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

** กองทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามท่ีคาดหมายไว ้หากผูอ้อกตราสารหรือธนาคารท่ีกองทุน

ลงทุนไม่สามารถช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้

 

- อตัรำสว่นรว่ม (Participation Rate : PR) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่ คือ รอ้ยละ 45 

- อตัรำผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสญัญาออปชัน่ คือ รอ้ยละ 2 

- ระดบัของดชันี SET50 ตามตารางดงัน้ี 
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 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) 

ผลตอบแทน 

จำกสญัญำออปชัน่  

(2) 

รวมเงินตน้และ

ผลตอบแทนทั้งหมดเม่ือ

ครบอำยโุครงกำร*  

(1)+(2) 

กรณีที่ 1 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง  

ณ วนัท าการใดวนัท าการหน่ึงท่ีอยูใ่นช่วง

ระหว่างอายุสญัญาออปชัน่ (ก่อนวนัพิจารณา

ดชันีอา้งอิง) > 12% ของระดบัดชันีอา้งอิง 

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

1,000,000 

บาท 

2% x 1,000,000 = 

20,000 บาท 

1,020,000 บาท 

(หรือคิดเป็น 2% ต่อปี) 

กรณีที่ 2 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั

พิจารณาดชันีอา้งอิง > 12% ของระดบัดชันี

อา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

1,000,000 

บาท 

2% x 1,000,000 = 

20,000 บาท 

1,020,000 บาท 

(หรือคิดเป็น 2% ต่อปี) 

กรณีที่ 3 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั

พิจารณาดชันีอา้งอิง > 0% แต่ไม่เกิน12%  

ของระดบัดชันีอา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

(จากกรณีตวัอยา่งดชันีเปล่ียนแปลง 10%) 

1,000,000 

บาท 

45% x  

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

1,000,000  

= 45,000 บาท 

1,045,000 บาท 

(หรือคิดเป็น 4.5% ต่อปี) 

(ถา้ดชันีเปล่ียนแปลง 

10% ตามตวัอยา่ง) 

กรณีที่ 4 ค่าการเปล่ียนแปลงของดชันีอา้งอิง ณ วนั

พิจารณาดชันีอา้งอิง ≤ 0% ของระดบัดชันี

อา้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา 

1,000,000 

บาท 

ไม่ไดร้บัผลตอบแทนจาก

สญัญาออปชัน่ 

1,000,000 บาท 

(หรือคิดเป็น 0% ต่อปี) 

หมายเหตุ: * จ านวนเงินการจ่ายเงินตน้และผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ 

 ** ตวัเลขเงินตน้และผลตอบแทนเป็นเพียงตวัอยา่งการค านวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่าน้ัน มิไดเ้ป็น

การรบัประกนัว่าผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีแสดงไว ้
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ตวัอยำ่งแผนภำพของรูปแบบกำรจำ่ยเงินตน้และผลตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ภายใตส้มมติฐานท่ีตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศไม่มีการผิดนัดช าระ 

ขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบัดชันี SET50 (SET50 Index) ที่สญัญำออปชัน่ใชอ้ำ้งอิง 

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 

ไมเ่กิน 1,120 

ดชันี SET50 

ในช่วงอายุสญัญา 

เกิน 1,120 

ไดร้บัคืนเงินตน้ 100% + ผลตอบแทน

ชดเชยจากสญัญาออปชัน่ 2% 

ดชันี SET50  

ณ วนัพจิารณาเกิน 1,120 

ดชันี SET50 ณ วนั

พิจารณาเกิน 1,000 

แต่ไม่เกิน 1,120 

(จากกรณีตวัอยา่ง

ดชันีเปล่ียนแปลง 

10%) 

 

ดชันี SET50  

ณ วนัพจิารณา 

ไม่เกิน 1,000 

ไดร้บัคืนเงินตน้ 100% + 

ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่  

(ผลตอบแทนจากสญัญาออปชัน่ 

= PR x ค่าการเปล่ียนแปลงของ

ดชันีอา้งอิง x เงินตน้) 

ไดร้บัคืนเงินตน้ 100% 

กรณีที่ 1 

กรณีที่ 2 

กรณีที่ 3 

กรณีที่ 4 

ไดผ้ลตอบแทน 2% ต่อปี 

ไดผ้ลตอบแทน  

4.5% ต่อปี  

(ถา้ดชันีเปล่ียนแปลง 

10% ตามตวัอยา่ง) 

0% ต่อปี 

(ไม่ไดร้บัผลตอบแทน) 
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นโยบำยป้องกนัควำมเสี่ยงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน 

ส าหรับการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเส่ียงด้านอัตรา

แลกเปล่ียน (Hedging) ทั้งจ านวน  

ตวัช้ีวดั (Benchmark) 

ไม่มี เน่ืองจากอตัราผลตอบแทนของกองทุนเป็นไปตามเง่ือนไขการจ่ายผลตอบแทนของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Derivatives) ประเภทสญัญาออปชัน่ (Options) ซ่ึงสรา้งขึ้ นส าหรบักองทุนน้ีโดยเฉพาะ โดยผลตอบแทนของ

กองทุนจะขึ้ นอยูก่บัระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัท าการใดหรือวนัพิจารณาดชันีอา้งอิงเมื่อครบอายุโครงการ 

 

3. กองทุนรวมน้ีเหมำะสมกบัผูล้งทุนท่ีมีควำมคำดหวงัอยำ่งไร 

กองทุนรวมน้ีเหมาะสมกบัผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการลงทุนในสญัญาออปชัน่ ท่ีมีการจ่าย

ผลตอบแทนอา้งอิงกบัดชันี SET50 และเง่ือนไขท่ีก าหนด ส่งผลใหอ้ตัราผลตอบแทนของกองทุนอาจไม่เท่ากบั

อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนี SET50 ผู ้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของดัชนี SET50 และเง่ือนไขการจ่าย

ผลตอบแทนก่อนตดัสินใจลงทุน  
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ค ำถำม/ค ำตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที่ส  ำคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีกำรก ำหนดประเภทของผูล้งทุน หรอืมีกำรแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อยำ่งไร 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

1.2  กองทุนน้ีมีจ  ำนวนเงินทุนของโครงกำรเทำ่ใด 

2,000 ลา้นบาท 

 

1.3 กองทุนน้ีเหมำะสมท่ีจะเป็นทำงเลือกส ำหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลำ

เทำ่ใด 

การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกบัเงินลงทุนส่วนท่ีผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงจากการขาดทุนไดต้ า่ถึงปานกลาง 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นกองทุนท่ีมีอายุประมาณ 1 ปี และผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนดว้ยตนเองได ้เงินลงทุนท่ีจะน ามาลงทุนในกองทุนน้ีจะตอ้งเป็นเงินส่วนท่ีสามารถลงทุนไดต้ามอายุ

กองทุน  

 

1.4 ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไมส่ามารถช าระเงินและดอกเบ้ียตามก าหนดระยะเวลา 

 กรณีท่ีดชันีอา้งอิงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้

 

1.5  กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยำ่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

1.6 กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลำบญัชีอยำ่งไร 

เมื่อส้ินอายุโครงการ 
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1.7  ค ำถำมและค ำตอบเก่ียวกบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ีมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดควำมเส่ียง 

1.7.1 กองทุนรวมก ำหนดอตัรำสว่นกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้อยำ่งไร 

 

ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยส์ินหรือคู่สญัญำ (Single entity limit) ในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้หรือ

ตรำสำรท่ีมีลกัษณะของสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้แฝง เป็นดงัน้ี 

ธุรกรรม OTC derivatives ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั 

investment grade 

 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 

ธุรกรรม OTC derivatives ท่ีคูส่ญัญามี credit rating ไม่อยูใ่นระดบั 

investment grade 

ไม่เกิน 5% 

Structured Note ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1 ผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ี

ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 

2 เสนอขายในประเทศไทย  

3 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

4 เป็นตราสารท่ีอยูใ่นระบบ organized market หรือเทียบเท่า  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 10%หรือ 

2. น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน benchmark 

+ 5% 

Structured Note ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

2 เป็นตราสารท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสาร

น้ันในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่

ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บั  

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย) 

3 เป็นตราสารท่ีอยูใ่นระบบของ organized market หรือเทียบเท่า 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 

 

ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น 

อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน (product limit) ในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้หรือตรำสำรท่ีมี

ลกัษณะของสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้แฝง เป็นดงัน้ี 

1  hedging limit :   

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อการลดความเส่ียง 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

2  non-hedging limit :  

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลด

ความเส่ียง 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมมีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยมลูค่า

ความเสียหายสูงสุด (Value-at-Risk) ของกองทุนรวมเป็น Absolute 

VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV 

โดยรายละเอียดการค านวณมลูค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการค านวณอตัราส่วนการ

ลงทุนดงักล่าว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
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2. กองทุนน้ีมีขอ้ก ำหนดกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนอยำ่งไร 

2.1 วิธีกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

กำรขำยหน่วยลงทุน 

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

รายช่ือตวัแทนจ าหน่ายตามขอ้ 4.6 ในเวลาเร่ิมท าการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนจนถึงเวลา 15.30 น. 

ผูล้งทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีมิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อม

เฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิด

ไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์

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 

กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

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 ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิด

เค ตราสารหน้ีระยะสั้น (กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไวใ้นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวน

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทาง ณ วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  
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ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะเห็น

ว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืน

สมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่วา่ดว้ยเหตุใด 

 

2.2 กรณีใดทีบ่ริษทัจดักำรสงวนสทิธิไม่ขำยหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี

ถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและ

ด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

(2) บุคคลท่ีปฏเิสธไม่ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลูต่อ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหน้าท่ีเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

อยำ่งไร  

 บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุ

ดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา  

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ 

โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 

ต่อส านักงานโดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่ง

ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 
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2.4  กองทุนน้ีมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรไม่ขำย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ 

อยำ่งไร  

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 

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

3. การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบั

ลูกคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

(5) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวม

ภายใตก้ารจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความ

เพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการ

ด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น
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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 ้

 

2.5 กองทุนน้ีมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรหยดุขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยำ่งไร 

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  วิธีกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยำ่งไร 

 บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยแจง้ในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุป

ขอ้มลูส าคญั 
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2.7 กองทุนน้ีก ำหนดเง่ือนไขและขอ้จ  ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุนอยำ่งไร 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนาย

ทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือ

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อน

ไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุด

บญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

 

 ขอ้จ  ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอด

ใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวหรือจดัสรรหน่วยลงทุน จะท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน 

เร่ือง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษัทจดัการ หรือบริษัท

จดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้                                   

 

2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทรำบมูลคำ่กำรลงทุนของทำ่นไดอ้ยำ่งไร 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนไดจ้าก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 

 

3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 

 3.1  กองทุนน้ีมีกำรออกและสง่มอบเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยำ่งไร 

รูปแบบของเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขในกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลำกำรสง่มอบ  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้น

หวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซ้ือหน่วย

ลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัท

จดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผู ้

จองซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือใน

บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อ

http://www.kasikornasset.com/
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บริษัทจดัการไดร้บัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจัดสรร

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 าใบหน่วยลงทุนมอบ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน   

 

3.2 กองทุนน้ีมีขอ้จ  ำกดัในกำรถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ย

หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 

3.3 หำกผูล้งทุนตอ้งกำรรอ้งเรียนจะท ำไดอ้ยำ่งไร 

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 กองทุนน้ีมีกำรระงบัขอ้พิพำทโดยกระบวนกำรอนุญำโตตลุำกำรหรือไม่ อยำ่งไร 

ไม่มี   

 

4. บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของกองทุน 

4.1 รำยช่ือคณะกรรมกำร 

นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั   ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ                                                                      

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์         กรรมการ        

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 
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รำยช่ือผูบ้รหิำร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์ ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั Chief Investment Officer 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์ Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต Chief Investment Officer 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเบญจรงค ์เตชะมวลไววทิย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร  วงศพ์ินิจวโรดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 นายชยัพร ดิเรกโภคา Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            Associate Chief Investment Officer 

 

4.2 จ  ำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของบรษิทัจดักำร  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จ านวน 211 กองทุน 

 

4.3 มูลค่ำสินทรพัยภ์ำยใตก้ำรจดักำรบรหิำรจดักำรของบริษทัจดักำร  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2562) 

มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,073,817,229,296.61 บาท 

 

4.4 รำยช่ือคณะกรรมกำรกำรลงทุน 

ประธำนคณะพิจำรณำกำรลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร  กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์  Chief Investment Officer 

นายนาวิน อินทรสมบติั  Chief Investment Officer 

 นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

 นายชยัพร ดิเรกโภคา                Associate Chief Investment Officer 

 นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            Associate Chief Investment Officer 

 นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

 นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

 นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม 

 นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
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 นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

 นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

 นายประมุข มาลาสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ 

 นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล  ผูบ้ริหารฝ่ายส านักบริหารความเส่ียง 

 นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูบ้ริหารฝ่ายส านักวิจยั  

 

4.5 รำยช่ือผูจ้ดักำรกองทุนและสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 

 นายประมุข มาลาสิทธ์ิ 

 

ประวตัิกำรศึกษำ 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ สาขาการเงิน The University of Tennessee ประเทศสหรฐัอเมริกา 

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประสบกำรณท์ ำงำน 

ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย 

ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย 

ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย 

นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และจดัการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย 

ผูช่้วยนักวจิยั Hunter Investment Co.,Ltd. 

 

หนำ้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

4.6 รำยช่ือตวัแทนจ ำหน่ำย 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888 

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

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

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

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

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์นายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน เซ็นทรลั เวลธ ์โซลูชัน่ จ ากดั โทร. 083-842-8337 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั โทร. 02-697-3800 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 02-672-5900 

 ธนาคารออมสิน โทร. 02-614-9821 

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-629-5588 
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 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-5800 ต่อ 808,809 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-7000 ต่อ 7381-2 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-648-1777 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ากดั โทร. 02-695-5555 ต่อ 5847-9 

 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  โทร. 02-359-0000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-352-5100 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร. 02-658-5000 ต่อ 3870 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั โทร. 02-660-6666 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-638-5500 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-635-1718 

 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-088-9999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั โทร. 02-633-6000 

 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-633-6000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั โทร.0-2088-9100, 0-2343-9500, 0-2088-9399 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-8000 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั โทร. 1766 

 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-009-8888 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จ ากดั โทร. 02-026-6222 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั โทร. 02-949-1999 

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

 

4.7 ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรุงรำยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อใหก้ำรช ำระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นไปอยำ่งถกูตอ้ง 

นายทะเบียนกองทุนคือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรกัษำทรพัยส์ินและดแูลบริษทัจดักำรใหป้ฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดกำรลงทุนท่ีตกลงไว ้

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

นอกจากหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการ

รกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

5. ผูล้งทุนสำมำรถทรำบขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบักองทุนผ่ำนช่องทำงใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 

 

  

http://www.kasikornasset.com/
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ปัจจยัควำมเสี่ยงเก่ียวกบักำรลงทุน 

กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B มีนโยบายจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหน้ี ดงัน้ัน กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ี

ยอมรบัความเส่ียงไดบ้า้ง อยา่งไรก็ตาม มลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ไดต้ามระดบั

ราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเส่ียง

ต่างๆ อาทิ  

 กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศ

ทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและตามปกติตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิง่ยาวนานเท่าไร  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิง่มีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้ น อยา่งไรก็ตาม กองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตรา

สารหน้ีท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงท าใหม้ีความเส่ียงดา้นการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัต า่ 

 

 ควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของมูลค่ำหน่วยลงทุน (Market Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีมลูค่าของหลกัทรพัยท่ี์

กองทุนรวมลงทุนจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลงจากปัจจยัภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจยัทาง

การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ ซ่ึงพิจารณาไดจ้ากค่า Standard Deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุน

รวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรพัยส์งู 

 

 ควำมมัน่คงของผูอ้อกตรำสำร (Credit Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร 

รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้าก

การเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

 

 สภำพคล่องของตรำสำรที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่ายตราสารน้ันๆ 

ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร อยา่งไรกต็าม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการ

เลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

ตลอดจนสภาพคล่องของตราสาร และกองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตราสารท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสาร

จนครบอายุของตราสารน้ัน จึงท าใหค้วามเส่ียงดา้นน้ีอยูใ่นระดบัต า่  

 

 ควำมเสี่ยงดำ้นกำรกระจกุตวัของกำรลงทุน (Concentration Risk) หมายถึง การลงทุนในสดัส่วนการลงทุนท่ีมาก

เกินไปในหลกัทรพัยต์วัใดตวัหน่ึง หรือในกลุ่มอุตสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหน่ึง อาจส่งผลเสียต่อมลูค่าเงินลงทุนโดยรวม

ไดห้ากเกิดเหตุการณเ์ฉพาะอยา่งท่ีส่งผลเสียต่อหลกัทรพัย ์หรืออุตสาหกรรมน้ันๆ 

 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรยกเลิกสญัญำก่อนก ำหนด(Early Termination Risk) หมายถึง ผูล้งทุนมีความเส่ียงท่ีผูอ้อกออปชัน่มี

สิทธ์ิยกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดอายุ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนท่ีคาดหวงัในระดบัเดิมได ้ 

 

 ควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำตำ่งประเทศ (Exchange rate risk) ซ่ึงเกิดจากการท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุน

ในรูปของสกุลเงินตราต่าง ๆ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน

ของกองทุนได ้บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในต่างประเทศได ้โดยลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้า เพื่อสวอปเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทในอตัราท่ีตกลงกนัไว ้ณ วนัท าสญัญา  
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 ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกคู่สญัญำในกำรท ำธุรกรรม (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 ้

 

 ควำมเสี่ยงของกำรลงทุนในตำ่งประเทศ (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 

 

 ควำมเสี่ยงจำกขอ้จ  ำกดักำรน ำเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation risk) เน่ืองจากกองทุนน้ีมีการลงทุนใน

ต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ี์ไม่ปกติ ท า

ใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

 

 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในสญัญำออปชัน่ (Options) การลงทุนในสญัญาออปชัน่ (Options) ท่ีมีการจา่ยผลตอบแทน

อา้งอิงกบัสินทรพัยอ์า้งอิงน้ันมีความเส่ียงสูงกว่าการลงทุนในสินทรพัยอ์า้งอิงน้ันโดยตรง 

 

  ควำมเสี่ยงจำกกำรท ำสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ (Derivative) เป็นความเส่ียงจากการท่ีราคาหลกัทรพัยท่ี์อา้งอิงอยูม่ี

ราคาเคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนัขา้มกบัท่ีคาดการณไ์ว ้โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น อตัราดอกเบ้ีย หรือปัจจยั

เศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงส่งผลใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งมนัียส าคญั   
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ตำรำงสรุปอตัรำสว่นกำรลงทุนของกองทุนรวม  

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% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1. และขอ้ 3.13.2 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1. ของโครงการจดัการกองทุนรวม 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาล

เป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

หรือ 

ไม่เกิน 10% เม่ือเป็นการลงทุนในต่างประเทศ

หรือผูม้ีภาระผูกพนัมีภูมิล าเนาอยูต่่างประเทศ 

โดยเลือกใช ้credit rating แบบ national scale 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1  เป็นตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ  

       ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน 

       ประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing      

5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่าหรือ 

 เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะ 

ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสาร

ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ 

                              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  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

 5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง

ประเทศไทย  

                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

                 5.2.3.9  บล. 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน  

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

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนั  

       นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ  

       regulated market  

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี  

6.1  ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

 6.1.1  เป็นตราสารหน้ี ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และ 

เสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้ง  

ขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

 6.1.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

 6.1.3  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

           6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน 

                           ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

                6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี  

                           รายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ี  

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ี

ลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 

6.1.3.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าว

ตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

     6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

      6.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ 

                                          ท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

      6.1.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมี 

                                          ลกัษณะท านองเดียวกบับุคคล 

                   ตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2       

  6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกว่า 397 

วนันับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ               

regulated market        

6.2  ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade 

       6.2.1  reverse repo 

      6.2.2  OTC derivatives 

6.3  หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 และขอ้ 

3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 ของโครงการจดัการกองทุนรวม ท่ีจด

ทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือ

ขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

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

หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย

ดงักล่าวท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิก

ถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือ

ขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)   

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 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 : อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% 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 เวน้แต่

เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า1 ปี ใหเ้ฉล่ีย 

ตามรอบอายุกองทุน  

- 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 ้

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 

12 เดือน  

2.3  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)  

แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะตาม 6.1.3 และ  6.1.4 ของขอ้ 6 

ในส่วนท่ี 1: อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) ท่ีมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ 

investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

6 derivatives ดงัน้ี 

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความ

เส่ียง (hedging) 
ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง 

(non-hedging) 
global exposure limit 

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 : อตัรำสว่นกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมีสว่นไดเ้สียในกิจกำรที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น  

1 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 อตัรำสว่น  

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.) 

2 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 

 

  



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B  28 

 

ตำรำงแสดงค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจำกผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

1. ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีหกัโดยตรงจำกผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่ำหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน ไม่มี 

1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่มี 

2. ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีหกัโดยตรงจำกผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตำมท่ีจำ่ยจริง) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่มี 

3. ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม(1)(2) (รอ้ยละของจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน) 

3.1. 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. ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรโฆษณำ และประชำสมัพนัธ ์ที่เรียกเก็บจำกกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.0700% ของจ านวน

เงินทุนของโครงการ 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี 

5.      ประมำณกำรค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมด
(1)(2)

 (รอ้ยละของ

จ  ำนวนเงินท่ีไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน) 

ไม่เกิน 3.3705 ต่อปี 

  

(1)     บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัรา

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2)     ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
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ค ำเตือน/ขอ้แนะน ำ 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผล

ขาดทุนของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B 

ไม่ไดข้ึ้ นอยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ บลจ. กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต 

หากต้องการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผู ้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือ

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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รายละเอียดโครงการจดักองทุนรวม 

ค ำจ ำกดัควำม / ค ำนิยำม: 

กฎหมำย ก.ล.ต. หมำยถึง พระรำชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. และหรือ ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และหรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และหรือ

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

กองทุน / กองทุนเปิด / กองทุนรวม หมำยถึง กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B 

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 

ค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หมำยถึง เงินสด เช็ค ดรำฟต ์ค ำสัง่จ่ำยเงิน กำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำร หรือวธีิกำรอื่นใดท่ี

บริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนยอมรบั โดยคำ่สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่ใช่เงินสดน้ัน บริษัทจดักำรหรือ

ผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนจะตอ้งสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกเช็ค ดรำฟต ์ค ำสัง่จำ่ยเงิน กำรหกับญัชีเงินฝำก

ธนำคำรหรือวธีิกำรอื่นใดไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด  

โครงกำร หมำยถึง โครงกำรจดักำร กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B 

ตลำดหลกัทรพัย ์หมำยถึง ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นำยทะเบียน หมำยถึง นำยทะเบียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำร หมำยถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กสิกรไทย จ ำกดั  

บริษัทเงินทุน หมำยถึง บริษัทเงินทุนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  

ธนำคำรพำณิชย ์หมำยถึง ธนำคำรพำณิชยต์ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยธุรกิจสถำบนักำรเงิน  

ผูดู้แลผลประโยชน์ หมำยถึง ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุน หมำยถึง ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

ผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง ผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดร้บัใบอนุญำตจำก

กระทรวงกำรคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรพัย ์(Broker) กำรคำ้หลกัทรพัย ์

(Dealer) และกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั้งในส่วนของหลกัทรพัยท์ัว่ไป หรือหลกัทรพัยท่ี์จ ำกดัเฉพำะ

หน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  

ผูส้อบบญัช ีหมำยถึง ผูส้อบบญัชีของกองทุน  

มติพิเศษ หมำยถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้

ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติเสียงขำ้งมำก หมำยถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขำ้งมำกของจ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อ

หน่วยลงทุนซ่ึงเขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ ำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มลูค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดตำม

ทะเบียนหน่วยลงทุนเมื่อส้ินวนัท่ีค ำนวณน้ัน โดยค ำนวณตำมหลกัสำกลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต ำแหน่งและตดั

ต ำแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

มลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีใชค้ ำนวณรำคำขำยหน่วยลงทุน หมำยถึง มลูค่ำหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต ำแหน่งท่ี 5 ท้ิงและปัด

ทศนิยมต ำแหน่งท่ี 4 ขึ้ น  

ระยะเวลำเสนอขำย หมำยถึง ระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุน  

รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หมำยถึง รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีค ำนวณจำกมลูค่ำหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนั

ท ำกำรรบัซื้ อคืนน้ัน หกัดว้ยค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี)  

วนัท ำกำร หมำยถึง วนัเปิดท ำกำรปกติของบริษัทจดักำร 
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วนัท ำกำรรบัซื้ อคืน หมำยถึง วนัท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดใหเ้ป็นวนัรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั หำกวนัดงักล่ำว

ตรงกบัวนัหยุด จะใชว้นัท ำกำรถดัไปเป็นวนัท ำกำรรบัซื้ อคืน  

ศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรพัย ์หมำยถึง ศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรพัยซ่ึ์งจดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์ 

สถำบนักำรเงิน หมำยถึง สถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถำบนักำรเงิน  

สมำคม หมำยถึง สมำคมบริษัทจดักำรลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิ หมำยถึง สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หมำยถึง สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำเสนอขำย โดยบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำย

หน่วยลงทุนไดร้บัค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจำกผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดร้บัค่ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้  

สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หมำยถึง สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรซ้ือขำย  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หมำยถึง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์  

หน่วยลงทุน หมำยถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  

หนังสือช้ีชวน หมำยถึง หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุน  

อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ หมำยถึง สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นกำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ  

กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ หมำยถึง กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือครั้งล่ำสุดท่ีมีต่อตวัตรำสำร ต่อผูอ้อกตรำสำรหรือ

คู่สญัญำ หรือต่อผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ้ำประกนั แลว้แต่กรณี 

ค าอธิบายศพัทเ์รื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค ายอ่และความหมายของค ายอ่ รวมถึง

ค าศพัทท์ี่ปรากฏในหวัขอ้ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์

 

ค าศพัท ์

 

ค าอธิบายศพัท ์

“กลุ่มกิจกำร” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีสภำวชิำชีพบญัชีก ำหนดใหจ้ดัท ำงบ

กำรเงินรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพื่อกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงินตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรแห่ง

ประเทศไทย 

“กองทุนรวม 

พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีตั้งขึ้ นเพื่อส่งเสริมกำรพฒันำตลำดพนัธบตัร 

สกุลเงินทอ้งถ่ินในภูมิภำคตำมโครงกำรจดัตั้งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะท่ีสอง (Asian 

Bond Fund 2) ตำมมติของท่ีประชุมกลุ่มธนำคำรกลำงสมำชิก Executives Meeting of 

East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้นครบก ำหนดอำยุ

ของทรพัยสิ์น หรือครบอำยุของรอบ 

กำรลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอำยุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 

  ต่ำงประเทศ” 

กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงกำรลงทุนแบบกลุ่ม 

(collective investment scheme)  ทั้งน้ี ไม่ว่ำกองทุนดงักล่ำวจะจดัตั้งในรปูบริษัท 

ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity 

ท่ีจดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 
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“กองทุน ETF 

ต่ำงประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ท่ีจดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบกำรลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงสรำ้งพื้ นฐำนของประเทศต่ำง ๆ ซึ่ง

ไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรำ้งพื้ นฐำนท่ีจดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด

หลกัทรพัย ์หรือตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลำดทุน 

2. กองทุนโครงสรำ้งพื้ นฐำนต่ำงประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซ่ึงมี

วตัถุประสงคห์ลกัในกำรลงทุนในลกัษณะท ำนองเดียวกบักองทุนรวมโครงสรำ้งพื้ นฐำน

ตำม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่ำกองทุนโครงสรำ้งพื้ นฐำนดงักล่ำวจะจดัตั้งในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรปู

อื่นใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยำว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน private equity” กิจกำรเงินร่วมลงทุน (private equity) ท่ีอำจจดัตั้งขึ้ นในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือ

รูปแบบอื่นใด และมีลกัษณะของกิจกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. กิจกำรเงินร่วมลงทุนท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ยกำรก ำหนดกำรจดักำรเงินทุนของกิจกำรเงินร่วมลงทุนท่ีไม่

ถือเป็นกำรประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 

2. กิจกำรเงินร่วมลงทุนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

(ก)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่ 2 รำยขึ้ นไป  

ทั้งน้ี ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกกำรจัดกำรทรัพยสิ์นส่วนตัวของ

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นกำรเฉพำะ  

(ข)  มีกำรมอบหมำยใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดักำรเงินทุนและ

ทรพัยสิ์นท่ีเกิดจำกเงินทุน 

(ค)  มีนโยบำยกำรลงทุนในกิจกำรอื่นผ่ำนกำรเขำ้ท ำสญัญำกำรลงทุนใน

หุน้หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินท่ีก่อใหเ้กิดสิทธิในกำรไดม้ำซึง่หุน้ของกิจกำรน้ัน

ในภำยหลงั โดยมีส่วนในกำรก ำกบัดูแลแผนธุรกิจ กำรด ำเนินงำนหรือกำรปรบัปรุง

กำรด ำเนินงำน หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดในลกัษณะท่ีสะทอ้นถึงกำรมีบทบำทต่อ

กำรด ำเนินธุรกจิของกิจกำรดงักล่ำว 

“กองทุน property” กองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอสงัหำริมทรพัยซ่ึ์งอยูใ่นรูปแบบ 

อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหำริมทรพัยท่ี์อยูภ่ำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

ตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวมอสงัหำริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทรสัตเ์พื่อ

ธุรกรรมในตลำดทุน 

3. foreign REIT 
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“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถำบนัหรือผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“กำรลดควำมเส่ียง” กำรลดควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้ นจำกกำรลงทุนโดยกำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน derivatives ท่ีมี

ลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อหำผลประโยชน์โดยกำรเก็งก ำไร (speculate) 

2. มีผลใหค้วำมเส่ียงในกำรลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นกำรลดควำมเส่ียงทัว่ไปและควำมเส่ียงเฉพำะของทรพัยสิ์นท่ีตอ้งกำรลด

ควำมเส่ียง 

4. สำมำรถลดควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  

“โครงกำร” โครงกำรจดักำรกองทุนรวม 

“เงินฝำกหรือ 

ตรำสำรเทียบเท่ำ 

เงินฝำก” 

ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

1. เงินฝำก เงินฝำกอิสลำมหรือตรำสำรอืน่ท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัเงินฝำก  

2. สลำกออมทรพัยท่ี์ออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร 

3. สลำกออมสินพิเศษท่ีออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธนำคำรออมสิน  

“เงินฝำกอิสลำม” ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตำมหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บัเงินฝำก 

โดยคู่สญัญำท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ำกสำมำรถเรียกคืนเงินตน้จำกคู่สญัญำฝ่ำยท่ี

เทียบเคียงไดก้บัผูร้บัฝำกไดเ้ต็มจ ำนวน ณ เวลำใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสินคำ้ 

โภคภณัฑ”์ 

ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคำ้โภคภณัฑห์ลำยชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีท่ีจดัท ำขึ้ นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัรำเงินเฟ้อ 

“ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน” ตรำสำรทำงกำรเงินท่ีมีเง่ือนไขใหแ้ปลงสภำพเป็นหุน้ได ้  

“ตรำสำรภำครฐัไทย” ตรำสำรดงัน้ี 

1. ตัว๋เงินคลงั   

2. พนัธบตัรรฐับำล หรือพนัธบตัร ธปท.   

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

มีภำระผูกพนั 

“ตรำสำรภำครฐั 

ต่ำงประเทศ” 

ตรำสำรท่ีมีรูปแบบท ำนองเดียวกบัตรำสำรภำครฐัไทยท่ีรฐับำลต่ำงประเทศ 

กระทรวงกำรคลงั ธนำคำรกลำง หรือหน่วยงำนของรฐับำลต่ำงประเทศ หรือองคก์ำร

ระหว่ำงประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้ ้ำประกนั แต่ไม่รวมถึงตรำสำรท่ีออกโดย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศน้ัน 
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“ตรำสำร Basel III” ตรำสำรเพื่อกำรนับเป็นเงินกองทุนของสถำบนักำรเงินไม่ว่ำตำมกฎหมำยไทยหรือ

ต่ำงประเทศ ท่ีมีกำรอำ้งอิงจำกหลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลสถำบนักำรเงินของ Basel 

Committee on Banking Supervision (Basel III) 

 

“ตลำดซ้ือขำย 

หลกัทรพัยต่์ำงประเทศ” 

ศูนยก์ลำงหรือเครือขำ่ยใด ๆ ท่ีจดัใหม้ีขึ้ นเพื่อกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยใ์นต่ำงประเทศ โดย

มีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. มีกำรรวบรวมค ำเสนอซ้ือเสนอขำยหลกัทรพัยจ์ำกผูเ้สนอซ้ือหลำยรำยและผู ้

เสนอขำยหลำยรำย 

2. มีกำรก ำหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหม้ีระบบ ซึ่งก ำหนดเกี่ยวกบัวธีิกำรในกำรซ้ือ

ขำยหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นกำรล่วงหน้ำ โดยผูใ้หบ้ริกำรไม่อำจใชดุ้ลยพินิจในกำรจดักำรซ้ือ

ขำยเป็นประกำรอื่น และผูเ้สนอซ้ือเสนอขำยยนิยอมท่ีจะผูกพนัตำมหลกัเกณฑห์รือ

ระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนำคำรแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนำคำรพำณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรจดักำรกองทุนรวม หรือ

กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บักำรจดทะเบียนหรือไดร้บักำรอนุญำตใหท้ ำกำรซ้ือขำยไดใ้น 

SET 

“บริษัทยอ่ย” บริษัทยอ่ยตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำม

งบกำรเงินรวมท่ีมีกำรจดัท ำและเปิดเผยล่ำสุด  ทั้งน้ี หำกไม่มีงบกำรเงินรวมใหพ้ิจำรณำ

ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ท่ีปรำกฏในบญัชีรำยช่ือผูถื้อหุน้ล่ำสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีเกี่ยวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยพิจำรณำตำม

งบกำรเงินรวมท่ีมีกำรจดัท ำและเปิดเผยล่ำสุด  ทั้งน้ี หำกไม่มีงบกำรเงินรวมใหพ้ิจำรณำ

ตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ท่ีปรำกฏในบญัชีรำยช่ือผูถื้อหุน้ล่ำสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูกำรเสนอขำยหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิ 

  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกหลกัทรพัยอ์ำ้งอิงซ่ึงก ำหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ำม

ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ยกำรก ำหนดประเภท

หลกัทรพัยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 
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“ผูม้ีภำระผูกพนั” ผูท่ี้มีภำระผูกพนัในกำรช ำระหน้ีตำมตรำสำรทำงกำรเงินในฐำนะ 

ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่ำย ผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ำ้ประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศูนยซ้ื์อขำย 

derivatives” 

ศูนยซ้ื์อขำยดงัน้ี 

1. ศูนยซ้ื์อขำย derivatives ท่ีไดร้บัใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสญัญำซ้ือขำย

ล่วงหน้ำ 

2. ศูนยซ้ื์อขำย derivatives ซ่ึงจดัตั้งขึ้ นและใหบ้ริกำรไดต้ำมกฎหมำยต่ำงประเทศ

และไดร้บักำรยอมรบัจำกส ำนักงำน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภ่ำยใตบ้งัคบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

ตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผู ้

ลงทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถำบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ 

“หุน้กูร้ะยะสั้น” หุน้กูท่ี้มีก ำหนดเวลำช ำระหน้ีไมเ่กิน 270 วนันับแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

“B/E” ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัช้ีวดัของกองทุน ซ่ึงเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีท่ีมีกำรเผยแพร่อยำ่ง

กวำ้งขวำงและสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์หรือ 

2. ผูท้ ำหน้ำท่ีบริหำรจดักำรกองทุน CIS ต่ำงประเทศ 

“concentration limit” อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมควำมมส่ีวนไดเ้สียในกจิกำรท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีคู่สญัญำ 

“CRA” สถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำก

ส ำนักงำน เวน้แต่ท่ีก ำหนดไวเ้ป็นกำรเฉพำะในภำคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรเคล่ือนยำ้ยควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของทรพัยสิ์นท่ีไดร้บักำร

ประกนัควำมเส่ียงจำกคู่สญัญำฝ่ำยหน่ึงไปยงัคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงตำมมำตรฐำนสำกล โดย

คู่สญัญำฝ่ำยหน่ึงซ่ึงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่คู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงเมื่อเกิด

เหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ี (credit event) ของทรพัยสิ์นท่ีไดร้บักำรประกนัควำม

เส่ียง จะไดร้บัผลตอบแทนหรือค่ำธรรมเนียมส ำหรบักำรมีภำระผูกพนัดงักล่ำว 

“credit event”  เหตุกำรณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีตำมท่ีระบุในขอ้ตกลงของตรำสำร

หรือสญัญำ 

“credit rating”” อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีจดัท ำโดย CRA ซ่ึงเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรช ำระ

หน้ีตำมตรำสำรหรือสญัญำ 
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“currency risk”” ควำมเส่ียงดำ้น FX 

“delta” อตัรำเปรียบเทียบกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตรำสำรหรือสญัญำ กบัรำคำ underlying 

ของตรำสำรหรือสญัญำ แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 

 

“derivatives on  

  organized exchange” 

derivatives ท่ีซ้ือขำยในศูนยซ้ื์อขำย derivatives 

“discount rate” อตัรำส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรท่ีมีกำรลงทุนท่ีจะใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำของ

หลกัทรพัยห์รือตรำสำรน้ัน 

“DW” ใบส ำคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหำริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศซ่ึงมี

วตัถุประสงคห์ลกัในกำรลงทุนในอสงัหำริมทรพัยห์รือในกิจกำรท่ีประกอบธุรกิจ 

พฒันำอสงัหำริมทรพัย ์ ทั้งน้ี ไม่ว่ำกองทรสัตห์รือกองดงักล่ำวจะจดัตั้งในรปูบริษัท 

ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

“FX” อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซ่ึงไดแ้ก่ 

รำชอำณำจกัรกมัพชูำ สำธำรณรฐัประชำธิปไตยประชำชนลำว สำธำรณรฐัแห่งสหภำพ

เมียนมำร ์สำธำรณรฐัสงัคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรฐัประชำชนจีน (เฉพำะมณฑล

ยนูนำน)  

“group limit” อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมกลุ่มกิจกำร โดยกำรน ำอตัรำส่วนกำรลงทุนในแต่ละ

บริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจกำรมำค ำนวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูม้ีภำระผูกพนัในฐำนะผูร้บัรอง ผูร้บัอำวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผู ้

ค ้ำประกนั 

“international scale” มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่ำงประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัท่ีสำมำรถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” กำรเสนอขำยตรำสำรต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไปในครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

“issuer rating”” อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของผูอ้อกตรำสำรหรือคูส่ญัญำ 

“market price” มลูค่ำตำมรำคำตลำด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 
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“MMF” กองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มำตรฐำนกำรจดัท ำ credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบภำยในประเทศ 

“NAV” มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่ำกำรลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่ำเป็นกำรลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่ำนกำรลงทุน

ในตรำสำรหรือสญัญำท่ีใหผ้ลตอบแทนโดยอำ้งอิงอยูก่บัทรัพยสิ์น ซ่ึงเป็นผลใหก้องทุนมี

ควำมเส่ียงในทรพัยสิ์นน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถำบนั ซ่ึงอยูภ่ำยใตบ้งัคบั

ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนวำ่ดว้ยหลกัเกณฑก์ำรจดักำรกองทุนรวมเพื่อ

ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยยอ่ย กองทุนรวมเพื่อ 

ผูล้งทุนประเภทสถำบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มลูค่ำตำมหน้ำสญัญำของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรพัยสิ์นท่ีขอ้ตกลงตำม credit derivatives อำ้งอิงถึง 

(obligation category & obligation characteristics) 

“options” สญัญำท่ีมีลกัษณะตำม (3) ของนิยำม “สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ” ในมำตรำ 3 แห่ง

พระรำชบญัญติัสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขำยนอกศูนยซ้ื์อขำย derivatives  

“P/N” ตัว๋สญัญำใชเ้งิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อำยุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ซ่ึงไดจ้ำกกำรค ำนวณ 

ค่ำตำมมำตรฐำนสำกล 

“product limit” อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภททรพัยสิ์น 

“PVD” กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศูนยก์ลำงท่ีจดัช่องทำงกำรส่ือสำรระหว่ำงผูค้ำ้เพื่อใหเ้กิดกำรเจรจำต่อรองซ้ือขำยตรำ

สำรระหวำ่งกนัได ้รวมทั้งใหข้อ้มลูต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัตรำสำรน้ัน โดยศูนยก์ลำงดงักล่ำว

อยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของทำงกำรหรือหน่วยงำนท่ีท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแลดำ้นหลกัทรพัย์

หรือตรำสำรท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัหลกัทรพัย ์

“repo” 

 

ธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซ้ือคืน (repurchase agreement)ธุรกรรมกำรขำยโดยมี

สญัญำซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมกำรซ้ือโดยมสีญัญำขำยคืน (reverse repurchase agreement) 
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“SBL” ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจกำรกำรยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities Borrowing 

and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

“single entity limit” อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญำ 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตรำสำรท่ีมีสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศท่ีผูอ้อกตรำสำรมีถ่ินท่ีอยู ่ซ่ึงเป็นกำร

ประเมินควำมเส่ียงในกำรผิดนัดช ำระหน้ีของรฐับำลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกำรใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกจิ

หลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในกำรซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินคำ้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์ำ้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

 

 

1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 

1.1. ช่ือโครงกำรจดักำร (ไทย) :  กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B 

 

1.2. ช่ือโครงกำรจดักำร (องักฤษ) :  K Complex Return 1 Year B Fund 

 

1.3. ช่ือยอ่ :  KCR1YB 

 

1.4. ประเภทโครงกำร :  กองทุนเปิด  

 

1.5. ประเภทกำรขำย :  ขำยครั้งเดียว  

 

1.6. กำรก ำหนดอำยุโครงกำร :  ก ำหนด  
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1.7. อำยุโครงกำร : 1  ปี - เดือน -  วนั  

 

1.8. อำยุโครงกำรถึงวนัท่ี (กรณีก ำหนดอำยุเป็นช่วงเวลำ) :  

 

1.9. เง่ือนไข (อำยุโครงกำร) :  

ประมำณ 1 ปี โดยไม่ต ำ่กวำ่ 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับจำกวนัถดัจำกวนัท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต.รบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม  

 

เง่ือนไขอื่น ๆ : บริษัทจดักำรอำจยุติกำรเสนอขำยในระหวำ่งกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุน

ภำยหลงัส้ินสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยครั้งแรก ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณอ์ยำ่งหน่ึงอยำ่งใดหรือหลำยอยำ่งดงัต่อไปน้ี 

โดยบริษัทจดักำรจะคืนเงินใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภำยใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนัส้ินสุดระยะเวลำเสนอขำยหรือวนัท่ี

จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

1) บริษัทจดักำรพิจำรณำเห็นวำ่ไม่สำมำรถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมำะสม หรือสภำวะตลำดมีกำร

เปล่ียนแปลง หรือไม่สำมำรถหำตรำสำรท่ีจะลงทุนตำมท่ีแจง้ไวไ้ด ้หรือสถำนกำรณก์ำรลงทุนในต่ำงประเทศไม่

เหมำะสม เช่น ภำวะตลำดและเศรษฐกิจมีควำมผนัผวน หรือเกิดเหตุกำรณไ์ม่ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอำจไม่ไดร้บั

ผลตอบแทนตำมอตัรำท่ีประมำณกำรไว ้ 

2) จ ำหน่ำยหน่วยลงทุนในระยะเวลำเสนอขำยครั้งแรกไดต้ ำ่กวำ่ 300 ลำ้นบำท  

 

1.10. ลกัษณะโครงกำร :  กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะกำรเสนอขำย : เสนอขำยในไทย 

 

2. จ  านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที่ตราไว ้จ  านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ

ขาย :  

2.1. จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร : 2,000,000,000.00 บำท  

2.2. เง่ือนไข (จ ำนวนเงินทุนของโครงกำร) :  

2.3. มลูค่ำท่ีตรำไวต่้อหน่วย : 10.0000 บำท  

2.4. จ ำนวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย  

2.5. รำคำของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยครั้งแรก : 10.0000 บำท  

2.6. มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งแรก : 500.00 บำท  

2.7. มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : ไม่ก ำหนด  

รำยละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจดักำรมิไดเ้สนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลงัระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก 

2.8. มลูค่ำขัน้ต ำ่ของกำรสัง่ขำยคืน : ไม่ก ำหนด 
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2.9. จ ำนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่ำของกำรสัง่ขำยคืน : ไม่ก ำหนด 

2.10. มลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ : ไม่ก ำหนด 

2.11. จ ำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต ำ่ : ไม่ก ำหนด 

2.12. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงกำร :  

เพื่อระดมเงินทุนจำกผูล้งทุนทัว่ไปท่ีตอ้งกำรแสวงหำโอกำสในกำรรบัผลตอบแทนจำกกำรลงทุนและสำมำรถรบัควำม

เส่ียงได ้โดยจะลงทุนในตรำสำรหน้ี และ/หรือ เงินฝำก และ/หรือตรำสำรทำงกำรเงินในต่ำงประเทศและ/หรือใน

ประเทศ รวมถึงมีกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ประเภทสญัญำออปชัน่ (Options) ซ่ึงมีกำรจ่ำย

ผลตอบแทนอำ้งอิงกบัดชันีอำ้งอิง เพื่อเปิดโอกำสในกำรแสวงหำผลตอบแทนส่วนเพิ่มได ้โดยมช่ีวงระยะเวลำกำร

ลงทุนประมำณ 1 ปี 

3.2. ประเภทกองทุนตำมนโยบำยกองทุน : ผสม 

กำรลงทุนของนโยบำยกำรลงทุนแบบผสม: ไม่ก ำหนดสดัส่วนกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีและสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 

(Derivatives) ประเภทสญัญำออปชัน่ (Options) 

3.3. ประเภทกองทุนตำมลกัษณะพิเศษ :  

3.4. ประเภทกองทุนตำมกำรลงทุนในประเทศและต่ำงประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบมีควำมเส่ียงต่ำงประเทศ  

3.5. นโยบำยกำรกูย้มื (ถำ้มี) :   

ในกำรจดักำรกองทุน บริษัทจดักำรอำจกูย้มืเงินหรือท ำธุรกรรมกำรขำยโดยมีสญัญำซ้ือคืนในนำมกองทุนรวมไดต้ำม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

3.6. กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องกำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ : ท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดควำมเส่ียง (Non-Hedging)  

มีนโยบำยกำรลงทุนใน derivatives : แบบซบัซอ้น  

3.6.2 วิธีกำรในกำรค ำนวน Global Exposure limit : VaR Approach  

สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ : 

1. ระดบัควำมเช่ือมัน่ (Confidence level) รอ้ยละ 99 

2. ระยะเวลำกำรถือครอง (Holding period) 20 วนัท ำกำร 

3. ขอ้มลูยอ้นหลงัท่ีใชใ้นกำร (Observation period) ไม่ต ำ่กว่ำ 250 วนัท ำกำร 

ประเภทของ VaR ท่ีบริษัทจดักำรใชใ้นกำรบริหำรและควบคุมควำมเส่ียง Absolute VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV 

วิธีกำรวดัมลูค่ำควำมเส่ียงดำ้นกำรตลำด : Monte-Carlo (Stochastic) Simulation 

3.7. กำรลงทุนในตรำสำรท่ีมีสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  
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3.8. กลยุทธก์ำรบริหำรกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธก์ำรลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold) 

3.9. ตวัช้ีวดั/อำ้งอิง (Benchmark) :  

ไม่มี เน่ืองจำกอตัรำผลตอบแทนของกองทุนเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรจำ่ยผลตอบแทนของสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 

(Derivatives) ประเภทสญัญำออปชัน่ (Options) ซ่ึงสรำ้งขึ้ นส ำหรบักองทุนน้ีโดยเฉพำะ โดยผลตอบแทนของกองทุน

จะขึ้ นอยูก่บัระดบัของดชันีอำ้งองิ ณ วนัท ำกำรใดหรือวนัพิจำรณำดชันีอำ้งอิงเมื่อครบอำยุโครงกำร  

3.10. ลกัษณะกำรจำ่ยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ำยผลตอบแทนแบบซบัซอ้น 

3.11. รำยละเอียดเกี่ยวกบันโยบำยกำรลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

- กองทุนรวม buy-and-hold 

- กองทุนรวมท่ีมีควำมเส่ียงสูงหรือมีควำมซบัซอ้น 

 กองทุนจะลงทุนในตรำสำรหน้ีและ/หรือเงินฝำกทั้งในและ/หรือต่ำงประเทศ ท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยูใ่น

อนัดบัท่ีสำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมำณรอ้ยละ 98.5 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมี

เป้ำหมำยเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอำยุโครงกำร โดยมีกำรป้องกนัควำม

เส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน (Hedging) ส ำหรบักำรลงทุนในตรำสำรหน้ีและ/หรือเงินฝำกต่ำงประเทศทั้งจ ำนวน 

อยำ่งไรก็ตำม กองทุนอำจลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ำ่กว่ำท่ีสำมำรถลงทุนได ้(Non – 

Investment grade) เฉพำะกรณีท่ีตรำสำรหน้ีน้ันไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทุนได ้

(Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่ำน้ัน 

 กองทุนจะลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ประเภทสญัญำออปชัน่ (Options) ท่ีมีกำรจำ่ย

ผลตอบแทนอำ้งอิงกบัระดบัของดชันีอำ้งอิง (Index level) คือ ดชันี SET50 ประมำณรอ้ยละ 1.5 ของมลูค่ำทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุน 

 กองทุนจะลงทุนในตรำสำรหน้ีและ/หรือเงินฝำกต่ำงประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวำ่รอ้ยละ 80 

ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนอำจลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพื่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient 

Portfolio Management)  

 ทั้งน้ี กำรค ำนวณอตัรำส่วนตำมวรรคหน่ึง มิใหร้วมถึงช่วงเวลำดังต่อไปน้ี  

(ก) ช่วงระหวำ่งรอกำรลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลำประมำณ 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์น และ  

(ข) ช่วงก่อนครบอำยุกองทุน ซ่ึงมีระยะเวลำประมำณ 30 วนั 

 บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีบริษัท

จดักำรพจิำรณำเห็นว่ำเหมำะสมภำยใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีท่ี

สถำนกำรณก์ำรลงทุนไม่เหมำะสม เช่น เกิดปัญหำดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำรและไมส่ำมำรถหำตรำสำรใหม่

ทดแทนได ้ภำวะตลำดและเศรษฐกิจมีควำมผนัผวน หรือเกิดเหตุกำรณไ์ม่ปกติ 
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ตวัอยา่งผลตอบแทนจากการลงทุน : 

สว่นที่ 1 : กองทุนจะลงทุนในตรำสำรหน้ีและ/หรือเงินฝำกทั้งในและ/หรือต่ำงประเทศ ท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยู่

ในอนัดบัท่ีสำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมำณรอ้ยละ 98.5 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมี

เป้ำหมำยเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมด 

ประมาณการตราสารและสดัสว่นที่คาดว่าจะลงทุนในสว่นของตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝาก 

ตราสารที่ลงทุน* 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือของผูอ้อก

ตราสาร** 

สดัสว่นการลงทุน 

โดยประมาณ 

เงินฝำก Bank of China, สำธำรณรฐัประชำชนจีน A1/Moody's 19.00% 

เงินฝำก Agricultural Bank of China, สำธำรณรฐัประชำชนจีน A1/Moody's 19.00% 

เงินฝำก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกำตำร ์ A3/Moody's 19.00% 

เงินฝำก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกำตำร ์ A3/Moody's 19.00% 

เงินฝำก China Construction Bank Corporation,  

สำธำรณรฐัประชำชนจีน 
A1/Moody's 13.50% 

บตัรเงินฝำก Bank of Communications, สำธำรณรฐัประชำชนจนี A2/Moody's 9.00% 

รวม 98.50% 

* บริษัทจดักำรจะใชดุ้ลยพินิจในกำรเปล่ียนแปลงทรัพยสิ์นท่ีลงทุนหรือสัดส่วนกำรลงทุนไดต่้อเมื่อเป็นกำรด ำเนินกำร

ภำยใตส้ถำนกำรณท่ี์จ ำเป็นและสมควรเพื่อรกัษำผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั โดยไม่ท ำใหค้วำมเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยำ่งมีนัยส ำคญั โดยบริษัทอำจพิจำรณำลงทุนในตรำสำรหน้ีอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจำกตรำสำร

ท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ซ่ึงตรำสำรดังกล่ำวจะอยู่ภำยใตก้รอบกำรลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ำกัด  โดยประมำณกำรอัตรำ

ผลตอบแทนของตรำสำรท่ีลงทุนอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวอำจท ำใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

รบัผลตอบแทนตำมอตัรำท่ีประมำณกำรไว ้

** สถำบนักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีแสดงขำ้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถำบนักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีบริษัท

จดักำรจะใชป้ระกอบกำรพิจำรณำลงทุน 
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สว่นที่ 2 : เงินลงทุนท่ีเหลือประมำณรอ้ยละ 1.5 จะลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ประเภทสญัญำ

ออปชัน่ (Options) ท่ีมีกำรจ่ำยผลตอบแทนอำ้งอิงกบัระดบัของดชันีอำ้งอิง (Index level) คือ ดชันี SET50 โดยมี

ขนำดมลูค่ำสญัญำออปชัน่ประมำณรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 

รายละเอียดของสญัญาออปชัน่ที่กองทุนลงทุน 

ดชันีอา้งอิง ดชันี SET50 (SET50 Index) 

สกุลเงิน สกุลเงินบำท (THB) 

อายตุราสาร 1 ปี 

อตัราสว่นรว่ม 

(Participation Rate) 

รอ้ยละ 45 

 

อตัราผลตอบแทนชดเชย 

(Rebate Rate) 

รอ้ยละ 2 

เหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบ

ตอ่การลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิปรบัเง่ือนไขกำรจำ่ยผลตอบแทนหำกเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณห์น่ึง 

โดยผูแ้ทนกำรค ำนวณมลูคำ่ยุติธรรมของออปชัน่ (Calculation agent) จะค ำนวณกำร

จ่ำยผลตอบแทนจำกเหตุกำรณท่ี์เกิดขึ้ นจริง ซ่ึงผูจ้ดักำรกองทุนจะพิจำรณำร่วมกบัผูแ้ทน

กำรค ำนวณ โดยยดึถือผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั เหตุกำรณด์งักล่ำวมี

ดงัน้ี 

1)  กำรยกเลิกดชันีท่ีกองทุนอำ้งอิง 

2)  กำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรค ำนวณดชันีอำ้งอิง 

3)  ผูป้ระกำศดชันีไม่สำมำรถค ำนวณหรือไม่สำมำรถประกำศระดบัดชันีอำ้งอิงอยำ่ง

เป็นทำงกำรได ้

4)  กำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยหรือขอ้บงัคบัท่ีส่งผลกระทบต่อดชันีอำ้งอิงหรือสญัญำ

ออปชัน่ 

5)  คู่สญัญำออปชัน่ท่ีมีกำรจำ่ยผลตอบแทนอำ้งอิงกบัระดบัของดชันีอำ้งอิง มีตน้ทุนใน

กำรป้องกนัควำมเส่ียงเพิ่มขึ้ น เช่น จำกกำรเพิ่มขึ้ นของอตัรำกำรเสียภำษีอำกร ค่ำใชจ้ำ่ย 

และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ 

6)  คูส่ญัญำออปชัน่ท่ีมีกำรจำ่ยผลตอบแทนอำ้งอิงกบัระดบัของดชันีอำ้งอิงไม่สำมำรถ

ป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำดชันีอำ้งอิงได ้โดยคู่สญัญำไดใ้ชค้วำม

พยำยำมอยำ่งถึงท่ีสุดในกำรแกไ้ขปัญหำแลว้ แต่ยงัคงไดร้บัผลกระทบดงัต่อไปน้ี 

          1. ไม่สำมำรถหำ สรำ้ง สรำ้งใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขำยธุรกรรม

หรือสินทรพัยเ์พื่อป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นรำคำตำมเง่ือนไขและขอ้ผูกพนัท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

สญัญำออปชัน่ หรือ 

          2. ไม่สำมำรถขำยหรือไม่ไดร้บักำรช ำระเงินคืนจำกกำรขำยธุรกรรมหรือ

สินทรพัยท่ี์ลงทุนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสญัญำออปชัน่ 

ผูอ้อกสญัญาออปชัน่ บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) และ/หรือผูอ้อกสญัญำออปชัน่อื่นใดทั้งใน

ประเทศและ/หรือต่ำงประเทศท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือไม่ต ำ่กวำ่ A- ตำมท่ีบริษัท

จดักำรเห็นสมควร  

หมำยเหตุ : อตัรำส่วนร่วม (Participation Rate) ของดชันีอำ้งองิอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้หำกสภำวะตลำดมีกำร

เปล่ียนแปลงหรือเป็นไปตำมดุลยพินิจของผูจ้ดักำรกองทุน แต่จะไม่ต ำ่กวำ่รอ้ยละ 45 และบริษทัจดักำรขอสงวนสิทธิ
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ในกำรเปล่ียนผูอ้อกสญัญำออปชัน่ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วนันับตั้งแต่วนัถดั

จำกวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

 

เง่ือนไขการจา่ยผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาออปชัน่ 

วนัเริ่มตน้สญัญา คือ วนัท่ีกองทุนเร่ิมลงทุนในสญัญำออปชัน่ 

วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง คือ วนัสุดทำ้ยท่ีประเมินระดบัดชันีอำ้งอิงตำมสญัญำ หำกตรงกบัวนัหยุดจะใชว้นัท ำกำร

ถดัไปแทน 

 ดชันีอำ้งอิง คือ ดชันี SET50 (SET50 Index) ในสกุลเงินบำท 

 ค่ำกำรเปล่ียนแปลงของดชันีอำ้งอิง = (ระดบัของดชันีอำ้งอิง ณ วนัท ำกำรใดหรือวนัพิจำรณำดชันีอำ้งอิง / 

ระดบัของดชันีอำ้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญำ) – 1 

 อตัรำส่วนร่วม (Participation Rate) จำกกำรลงทุนในสญัญำออปชัน่ คือ รอ้ยละ 45 

 อตัรำผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จำกกำรลงทุนในสญัญำออปชัน่ คือ รอ้ยละ 2 เมื่อค่ำกำร

เปล่ียนแปลงของดชันีอำ้งอิง ณ วนัท ำกำรใดตั้งแต่วนัท ำกำรถดัจำกวนัเร่ิมตน้สญัญำถึงวนัพิจำรณำดชันีอำ้งอิง

มำกกว่ำรอ้ยละ 12 

 มลูค่ำสญัญำออปชัน่ประมำณรอ้ยละ 100 ของจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 

เง่ือนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน ณ วนัครบอายโุครงการ 

 
เง่ือนไข 

เงินตน้และผลตอบแทนที่จะไดร้บั  

ณ วนัครบอายโุครงการ 

กรณีที่ 1 ค่ำกำรเปล่ียนแปลงของดชันีอำ้งอิง ณ วนัท ำกำร

ใดวนัท ำกำรหน่ึงท่ีอยูใ่นช่วงระหว่ำงอำยสุญัญำ

ออปชัน่ (ก่อนวนัพิจำรณำดชันีอำ้งอิง) > 12% 

ของระดบัดชันีอำ้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญำ 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +  

ผลตอบแทนชดเชยจำกสญัญำออปชัน่ 2% 

กรณีที่ 2 ค่ำกำรเปล่ียนแปลงของดชันีอำ้งอิง ณ วนั

พิจำรณำดชันีอำ้งอิง > 12%  

ของระดบัดชันีอำ้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญำ 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +  

ผลตอบแทนชดเชยจำกสญัญำออปชัน่ 2% 

กรณีที่ 3 ค่ำกำรเปล่ียนแปลงของดชันีอำ้งอิง ณ วนั

พิจำรณำดชันีอำ้งอิง > 0% แต่ไม่เกิน12%  

ของระดบัดชันีอำ้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญำ  

ไดร้บัเงินตน้คืน 100% +   

ผลตอบแทนจำกสญัญำออปชัน่ 

(ผลตอบแทนจำกสญัญำออปชัน่ = PR x  

ค่ำกำรเปล่ียนแปลงของดชันีอำ้งอิง  x เงินตน้ ) 

กรณีที่ 4 ค่ำกำรเปล่ียนแปลงของดชันีอำ้งอิง ณ วนั

พิจำรณำดชันีอำ้งอิง ≤ 0% ของระดบัดชันีอำ้งอิง  

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญำ 

ไดร้บัเงินตน้คืน 100%  

(ไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำกสญัญำออปชัน่) 

* กำรพิจำรณำว่ำเขำ้เง่ือนไขกำรไดร้บัผลตอบแทนตำมกรณีใด กองทุนจะพิจำรณำคำ่กำรเปล่ียนแปลงของดชันีอำ้งอิง

ทุกส้ินวนัท ำกำร 
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ตวัอยา่งการค านวณผลตอบแทน 

ตวัอยา่งรูปแบบการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทน ในแตล่ะกรณี 

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

 ส่วนท่ี 1 : ประมำณ 985,000 บำท ลงทุนในตรำสำรหน้ีและ/หรือเงินฝำกทั้งในและ/หรือต่ำงประเทศ ท่ีมี

อนัดบัควำมน่ำเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) โดยมีเป้ำหมำยเพื่อใหเ้งินลงทุนเติบโต

เป็น 1,000,000 บำท 

 ส่วนท่ี 2 : ประมำณ 15,000 บำท ลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) ประเภทสญัญำออปชัน่ 

(Options) ท่ีมีกำรจ่ำยผลตอบแทนอำ้งอิงกบัระดบัของดชันีอำ้งอิง (Index level) คือ ดชันี SET50 

ประเภทหลกัทรพัย/์ทรพัยส์ิน 
สดัสว่นการลงทุน 

โดยประมาณ 

อตัราผลตอบแทน  

ณ วนัครบอายกุองทุน  

(ประมาณ 1 ปี) 

เงินตน้และ

ผลตอบแทนท่ีคาดว่า

จะไดร้บั (ตอ่ปี) 

สว่นที่ 1 : ตรำสำรหน้ีและ/หรือเงิน

ฝำกทั้งในและ/หรือต่ำงประเทศ 
98.5% ประมำณ 1.75% 100.22% 

หกั ค่ำใชจ้ำ่ยโดยประมำณ*   0.22% 

เงินตน้และผลตอบแทนจำกกำรลงทุน

ในส่วนท่ี 1 หลกัจำกหกัค่ำใชจ้่ำยของ

กองทุนโดยประมำณ 

  100.00% 

สว่นที่ 2 : สญัญำออปชัน่ 1.5% 
ตวัอยำ่งผลตอบแทนจำกสญัญำออปชัน่ 

ตำมตำรำงดำ้นล่ำง 

* ค่ำใชจ้่ำยของกองทุน (รวมคำ่ธรรมเนียมจดักำร) สำมำรถเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยไม่เกินจำก

อตัรำสูงสุดท่ีระบุไวใ้นโครงกำร 

** กองทุนอำจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตำมท่ีคำดหมำยไว ้หำกผูอ้อกตรำสำรหรือธนำคำรท่ีกองทุน

ลงทุนไม่สำมำรถช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้

 

- อตัราสว่นรว่ม (Participation Rate : PR) จำกกำรลงทุนในสญัญำออปชัน่ คือ รอ้ยละ 45 

- อตัราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จำกกำรลงทุนในสญัญำออปชัน่ คือ รอ้ยละ 2 

- ระดบัของดชันี SET50 ตำมตำรำงดงัน้ี 

  



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B  18 

 

 ระดบัของดชันี SET50  

ณ วนัเริ่มตน้สญัญา 

ระดบัสูงสุดของดชันี SET50

ระหว่างอายสุญัญา 

ระดบัของดชันี SET50 

 ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง 

กรณีที่ 1 1,000 

> 1,120 

(เปล่ียนแปลงมำกกวำ่ 12% 

จำกวนัเร่ิมตน้สญัญำ) 

ไม่น ำมำพิจำรณำ 

กรณีที่ 2 1,000 

≤ 1,120 

(เปล่ียนแปลงไม่เกิน 12% 

จำกวนัเร่ิมตน้สญัญำ) 

1,200 

(เปล่ียนแปลง 20%  

จำกวนัเร่ิมตน้สญัญำ) 

กรณีที่ 3 1,000 

≤ 1,120 

(เปล่ียนแปลงไม่เกิน 12% 

จำกวนัเร่ิมตน้สญัญำ) 

1,100 

(เปล่ียนแปลง 10%  

จำกวนัเร่ิมตน้สญัญำ) 

กรณีที่ 4 1,000 

≤ 1,120 

(เปล่ียนแปลงไม่เกิน 12% 

จำกวนัเร่ิมตน้สญัญำ) 

900 

(เปล่ียนแปลง -10%  

จำกวนัเร่ิมตน้สญัญำ) 

ตวัอยา่งผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการลงทุนในแตล่ะกรณี 

 เง่ือนไข 
เงินตน้ 

(1) 

ผลตอบแทน 

จากสญัญาออปชัน่  

(2) 

รวมเงินตน้และ

ผลตอบแทนทั้งหมดเม่ือ

ครบอายโุครงการ*  

(1)+(2) 

กรณีที่ 1 ค่ำกำรเปล่ียนแปลงของดชันีอำ้งอิง  

ณ วนัท ำกำรใดวนัท ำกำรหน่ึงท่ีอยูใ่นช่วง

ระหว่ำงอำยุสญัญำออปชัน่  

(ก่อนวนัพิจำรณำดชันีอำ้งอิง) > 12% ของ

ระดบัดชันีอำ้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญำ 

1,000,000 

บำท 

2% x 1,000,000  

= 20,000 บำท 

1,020,000 บำท 

(หรือคิดเป็น 2% ต่อปี) 

กรณีที่ 2 ค่ำกำรเปล่ียนแปลงของดชันีอำ้งอิง  

ณ วนัพจิำรณำดชันีอำ้งอิง > 12%  

ของระดบัดชันีอำ้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญำ 

1,000,000 

บำท 

2% x 1,000,000  

= 20,000 บำท 

1,020,000 บำท 

(หรือคิดเป็น 2% ต่อปี) 

กรณีที่ 3 ค่ำกำรเปล่ียนแปลงของดชันีอำ้งอิง  

ณ วนัพจิำรณำดชันีอำ้งอิง > 0%  

แต่ไม่เกิน12% ของระดบัดชันีอำ้งอิง  

ณ วนัเร่ิมตน้สญัญำ  

(จำกกรณีตวัอยำ่งดชันีเปล่ียนแปลง 10%) 

1,000,000 

บำท 

45% x  

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

x 1,000,000  

= 45,000 บำท 

1,045,000 บำท 

(หรือคิดเป็น 4.5% ต่อปี) 

(ถำ้ดชันีเปล่ียนแปลง 

10% ตำมตวัอยำ่ง) 

กรณีที่ 4 ค่ำกำรเปล่ียนแปลงของดชันีอำ้งอิง  

ณ วนัพจิำรณำดชันีอำ้งอิง ≤ 0%  

ของระดบัดชันีอำ้งอิง ณ วนัเร่ิมตน้สญัญำ 

1,000,000 

บำท 

ไม่ไดร้บัผลตอบแทนจำก

สญัญำออปชัน่ 

1,000,000 บำท 

(หรือคิดเป็น 0% ต่อปี) 
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หมำยเหตุ:  

* จ ำนวนเงินกำรจำ่ยเงินตน้และผลตอบแทนเป็นจ ำนวนเงินหลงัหกัค่ำใชจ้ำ่ยแลว้ 

** ตวัเลขเงินตน้และผลตอบแทนเป็นเพียงตวัอยำ่งกำรค ำนวณเพื่อประกอบกำรอธิบำยเท่ำน้ัน มิไดเ้ป็นกำร

รบัประกนัวำ่ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตำมท่ีแสดงไว ้

 

ตวัอยา่งแผนภาพของรูปแบบการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ภำยใตส้มมติฐำนท่ีตรำสำรหน้ีและ/หรือเงินฝำกทั้งในและ/หรือต่ำงประเทศไม่มีกำรผิดนัดช ำระ 

 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัดชันี SET50 (SET50 Index) ที่สญัญาออปชัน่ใชอ้า้งอิง 

ดชันี SET50 เป็นดชันีรำคำหุน้ท่ีตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัท ำขึ้ นเพื่อใชแ้สดงระดบัและควำม

เคล่ือนไหวของรำคำหุน้สำมญั 50 ตวัท่ีมีมลูค่ำตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) สูง กำรซ้ือขำยมีสภำพคล่อง

สูงอยำ่งสม ำ่เสมอ และมีสดัส่วนผูถื้อหุน้รำยยอ่ยผ่ำนเกณฑท่ี์ก ำหนด  

ดชันี SET50 เป็นดชันีประเภท Composite Index ค ำนวณแบบถ่วงน ้ำหนักดว้ยมลูค่ำหลกัทรพัยต์ำมรำคำ

ตลำด (Market Capitalization Weight) โดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ ำหนดใหม้ีกำรพจิำรณำปรบั

รำยกำรหลกัทรพัยท่ี์ใชใ้นกำรค ำนวณดชันีทุกๆ 6 เดือน เพื่อควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจ

เกิดขึ้ นกบัภำวะกำรณใ์นตลำดหลกัทรพัย ์

ดชันี SET50 จดัท ำโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไม่ไดม้ีควำมเกี่ยวขอ้งและท ำหนำ้ท่ีอิสระจำก

บริษัทจดักำร ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถศึกษำขอ้มลูดชันี SET50 เพิ่มเติมไดท่ี้ www.set.or.th 

ระดบัของดชันี SET50 ณ วนัเร่ิมตน้สญัญำ = 1,000 

ดชันี SET50 

ในช่วงอำยุสญัญำ 

เกิน 1,120 

ไดร้บัคืนเงินตน้ 100% + ผลตอบแทน

ชดเชยจำกสญัญำออปชัน่ 2% 

ดชันี SET50 

ในช่วงอำยุสญัญำ 

ไมเ่กิน 1,120 

ดชันี SET50  

ณ วนัพจิำรณำเกิน 1,120 

ดชันี SET50 ณ วนั

พิจำรณำเกิน 1,000 

แต่ไม่เกิน 1,120 

(จำกกรณีตวัอยำ่ง

ดชันีเปล่ียนแปลง 

10%) 

 

ไดร้บัคืนเงินตน้ 100% + 

ผลตอบแทนจำกสญัญำออปชัน่  

(ผลตอบแทนจำกสญัญำออปชัน่ 

= PR x ค่ำกำรเปล่ียนแปลงของ

ดชันีอำ้งอิง x เงินตน้) 

กรณีที่ 1 

กรณีที่ 2 

กรณีที่ 3 

ไดผ้ลตอบแทน 2% ต่อปี 

ไดผ้ลตอบแทน 

4.5% ต่อปี (ถำ้ดชันี

เปล่ียนแปลง 10% 

ตำมตวัอยำ่ง) 

ดชันี SET50  

ณ วนัพจิำรณำ 

ไม่เกิน 1,000 

0% ต่อปี 

(ไม่ไดร้บัผลตอบแทน) 

กรณีที่ 4 
ไดร้บัคืนเงินตน้ 100% 

http://www.set.or.th/
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3.12. รำยละเอียดกำรลงทุนในต่ำงประเทศ :  

ลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวำ่รอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจดักำรจะลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอืน่ หรือหำดอกผลโดยวิธีอืน่อยำ่งใด

อยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่งตำมท่ีป    ระกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ก ำหนดดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบหรือมี

ประกำศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอื่น  

 

สว่นที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตรำสำร TS  หมำยควำมว่ำ   ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรพัยสิ์นในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.1 ซ่ึงมี

คุณสมบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี 

     1.1 ไม่มีขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขท่ีท ำใหผู้ล้งทุนมีภำระผูกพนัมำกกวำ่มลูค่ำเงินลงทุนในตรำสำร  

     1.2 สำมำรถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหำ้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้ ำเนินกำร

ใหม้ีกำรรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธีิกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนสำมำรถขำยคืนผู ้

ออกตรำสำรได)้  

     1.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตรำสำรท่ีถูกตอ้งครบถว้นและมีกำรปรบัปรุงเป็นประจ ำอยำ่งสม ำ่เสมอ ซ่ึงบริษัทจดักำร

สำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจลงทุนไดอ้ยำ่งสม ำ่เสมอ และมีขอ้มลูรำคำท่ีสะทอ้นมลูคำ่

ยุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่ำวตอ้งอำ้งอิงจำกแหล่งขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัท ำตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบั

สำกล  

2.  คุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนของตรำสำรเพิ่มเติมจำกท่ีก ำหนดในขอ้ 1. 

     2.1 ในกรณีท่ีเป็นกำรลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตรำสำรดงักล่ำวเพื่อช ำระหน้ีกำรคำ้ B/E หรือ P/N ดงักล่ำว

ตอ้งมีกำรรบัอำวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

   2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงิน  

   2.1.2  ธนำคำรออมสิน  

    2.1.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

   2.1.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  

   2.1.5  ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแห่งประเทศไทย  

   2.1.6  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

   2.1.7  ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  

   2.1.8  สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม 2.1.1 - 2.1.7 

ทั้งน้ี กำรอำวลัหรือกำรรบัรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรือกำรรบัรองผูส้ัง่จำ่ยหรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจ ำนวนรวมถึงดอกเบ้ีย 

(ถำ้มี) ตำมท่ีระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 
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สว่นที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS 

ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

     1. กรณีเป็นหน่วย CIS  

   1.1 มีคุณสมบติัและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วน

ท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

   1.2 ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่ำวตอ้งมีนโยบำยกำรลงทุน

ดงัน้ี (ไม่ใชก้บักำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค ำท่ีลงทุนในทองค ำแท่ง)  

      1.2.1 มีกำรลงทุนในทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนได ้ 

      1.2.2 มีกำรลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ธีิค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนน้ัน  

      1.2.3 มีกำรลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ธีิค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำม

หลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนน้ัน  

      1.2.4 มีกำรลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนน้ัน  

     2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 1. 

   2.1 มีคุณสมบติัและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วน

ท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

   2.2  จดทะเบียนซ้ือขำยใน SET   

 

สว่นที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกของผูร้บัฝำกดงัน้ี  

1. ธนำคำรพำณิชย ์(ธพ.) บริษทัเงินทุน (บง.) หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์(บค.) ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจสถำบนั

กำรเงิน  

2. ธนำคำรออมสิน  

3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  

5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั  

6. ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแห่งประเทศไทย  

7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

8. ธนำคำรอสิลำมแห่งประเทศไทย  

9. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก  

10. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำมขอ้ 1. - 9. 

 

สว่นที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  

กำรลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี  

1. คู่สญัญำ ตอ้งเป็นนิติบุคคลดงัน้ีท่ีสำมำรถเขำ้เป็นคู่สญัญำใน reverse repo ไดต้ำมกฎหมำยไทย  

1.1 ธนำคำรพำณิชย ์(ธพ.)  

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)  

1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์(บค.)  
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1.4 บริษัทหลกัทรพัย ์(บล.)  

1.5 บริษัทประกนัภยั  

1.6 ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

1.7 กองทุนฟ้ืนฟู  

1.8 นิติบุคคลท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้ น  

1.9 ส่วนรำชกำรและรฐัวสิำหกิจตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยวธีิกำรงบประมำณ  

2. ตรำสำรท่ีใชใ้นกำรท ำ reverse repo ตอ้งเป็นตรำสำรดงัน้ี  

2.1 ตรำสำรภำครฐัไทยและตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ โดยกรณีเป็นตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศตอ้งมี credit 

rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.2 B/E P/N บตัรเงินฝำก หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้ น เป็นผูม้ี

ภำระผูกพนั ซ่ึงมีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋

ท่ีถึงก ำหนดใชเ้งินเมื่อทวงถำมหรือเมื่อไดเ้ห็น  

2.4 B/E หรือ P/N ท่ีมีอำยุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงม ีcredit rating อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  

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

rating ท่ีไดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.5 ตรำสำรหน้ีซ่ึงมีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึ้ นทะเบียนในตลำดซ้ือขำยตรำสำรหน้ี หรือท่ีมขีอ้มลูรำคำท่ี

น่ำเช่ือถือและอำ้งอิงไดซ่ึ้งมีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหน้ีดงักล่ำวตอ้งมี credit rating อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง

ดงัน้ี  

2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยำวท่ีเทียบเคียงไดก้บั credit 

rating ระยะสั้นดงักล่ำวตำมท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

2.5.2 มี credit rating ระยะยำวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  

2.6 ตรำสำรหน้ีซ่ึงมีอำยุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึ้ นทะเบียนในตลำดซ้ือขำยตรำสำรหน้ี หรือท่ีมีขอ้มลูรำคำท่ี

น่ำเช่ือถือและอำ้งอิงไดซ่ึ้งมีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน โดยตรำสำรหน้ีดงักล่ำวตอ้งมี credit rating อยำ่งใดอยำ่งหน่ึง

ดงัน้ี  

2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยำวท่ีเทียบเคียงไดก้บั credit 

rating ระยะสั้นดงักล่ำวตำมท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

2.6.2 มี credit rating ระยะยำวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  

2.7 ทรพัยสิ์นอื่นตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิ่มเติม  

3. ระยะเวลำกำรรบัช ำระหน้ีของ reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  

4. ขอ้ก ำหนดเพิ่มเติมท่ีบริษัทจดักำรตอ้งปฏบิติัส ำหรบักำรลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดโดย TBMA หรือ TSFC  

4.2 หำ้มน ำหลกัทรพัยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือไปขำยหรือโอนต่อ เวน้แต่เขำ้ลกัษณะดงัน้ี  

4.2.1 เป็นกำรขำยหรือโอนตำมขอ้ก ำหนดใน reverse repo ดงักล่ำว  
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4.2.2 เป็นกำรขำยตำม repo ท่ีเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์ำ่

ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรกูย้มืเงินในนำมของกองทุนรวมและกำรก่อภำระผูกพนัแก่ทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวม  

4.3 มลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือ ณ วนัเร่ิมตน้สญัญำ ตอ้งมีมลูค่ำเป็นไปตำมสมกำรกำรค ำนวณตำม

วิธีกำรดงัน้ี  

มูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารท่ีซ้ือมากกวา่ (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate))  

ทัง้น้ี ราคาซ้ือ เท่ากบั ราคาท่ีกองทนุช าระใหแ้ก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซ้ือหลกัทรพัยห์รอืตราสารตาม reverse repo 

4.4 กำรด ำรงมลูคำ่ของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี  

4.4.1 มูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารท่ีซ้ือมากกวา่ (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))  

4.4.2 ในกรณีท่ีมลูค่ำหลกัทรพัยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ไม่เป็นไปตำมสมกำรใน 4.4.1 บริษัทจดักำร

ตอ้งเรียกใหคู่้สญัญำโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลกัทรพัย ์หรือตรำสำรท่ีสำมำรถใชใ้นกำรท ำ reverse repo ใหแ้ก่

กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ำรวมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือและทรพัยสิ์นท่ีโอนมำดงักล่ำวเป็นไปตำมวธีิกำรดงักล่ำว 

ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีมลูค่ำหลกัทรพัยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือลดลงกว่ำสมกำรในขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตำมขอ้ 

4.4.3  

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลพัธต์ำมสมกำรในขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ำมลูค่ำของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรท่ีซ้ือ ณ สิ้ นวนั 

มีมลูค่ำน้อยกวำ่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ ำนวนไม่เกิน 5 ลำ้นบำท หรือไม่เกิน 5% ของ

รำคำซ้ือ แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ำ่กว่ำ และมีกำรก ำหนดเร่ืองดงักล่ำวไวใ้นสญัญำซ่ึงไดก้ ำหนดโดยพิจำรณำถึงปัจจยั

ควำมเส่ียงของคู่สญัญำ (counterparty risk) แลว้ บริษัทจดักำร จะไม่ด ำเนินกำรตำม 4.4.2 ก็ได ้ 

4.5 กำรค ำนวณมลูค่ำ reverse repo ตำมขอ้ 4.4 ใหค้ ำนวณดงัน้ี  

4.5.1 ค ำนวณจำกรำคำซื้ อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงไดร้บัจำก reverse repo จนถึงวนัท่ีมีกำรค ำนวณ  

4.5.2 ค ำนวณเป็นรำยธุรกรรม หรือค ำนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมท่ีกองทุนมีอยู่

กบัคู่สญัญำรำยเดียวกนัและมีขอ้ตกลงก ำหนดใหส้ำมำรถบงัคบัช ำระหน้ีตำมธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจำกหลกัทรพัย์

หรือตรำสำรท่ีซ้ือหรือทรพัยสิ์นท่ีโอนตำมขอ้ 4.4.2 (ถำ้มี) ของธุรกรรมท่ีเกิดจำก reverse repo รำยกำรอื่นได ้ 

4.6 discount rate ท่ีน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ ตอ้งเป็นกำรก ำหนดขึ้ นโดยค ำนึงถึงปัจจยัควำมเส่ียงของคู่สญัญำ 

หลกัทรพัย ์หรือตรำสำรท่ีซ้ือแลว้  

 

สว่นที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนดงัน้ี  

1. คู่สญัญำ ตอ้งมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจกำรกำรยมืและ

ใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีท่ีคู่สญัญำดงักล่ำวกระท ำกำรในฐำนะ

ตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีท่ีสำมำรถประกอบธุรกิจหรือด ำเนินกิจกำรไดต้ำมกฎหมำยไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบธุรกิจ SBL  

1.2 ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

1.3 กองทุนฟ้ืนฟู  

1.4 ธนำคำรเพื่อกำรน ำเขำ้และกำรส่งออกแห่งประเทศไทย  

1.5 ธนำคำรพำณิชย ์(ธพ.)  

1.6 บริษัทเงินทุน (บง.)  

1.7 บริษัทหลกัทรพัย ์(บล.)  

1.8 บริษัทประกนัชีวิต  
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1.9 กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีมลูคำ่ทรพัยสิ์นของผูล้งทุนแต่ละรำยตั้งแต่ 1 ลำ้นบำทขึ้ นไป 

1.10 กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  

1.11 นิติบุคคลอื่นตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิ่มเติม  

2. หลกัทรพัยท่ี์ใหย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท่ี์อยูใ่นระบบรบัฝำกหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท่ี์ 

ธปท. ท ำหนำ้ท่ีเป็นนำยทะเบียนหลกัทรพัย ์ 

3. กำรวำงหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดักำรตอ้งด ำเนินกำรดงัน้ี  

3.1 ด ำเนินกำรใหม้ีกำรวำงหรือเรียกหลกัประกนัจำกผูย้มืเพื่อเป็นประกนักำรใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น

หลกัประกนัดงัน้ี  

3.1.1 เงินสด  

3.1.2 ตรำสำรภำครฐัไทย  

3.1.3 B/E P/N บตัรเงินฝำก หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้ นเป็นผู ้

มีภำระผูกพนั  

3.1.4 B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และ

เป็นตัว๋ท่ีถึงก ำหนดใชเ้งินเมื่อทวงถำมหรือเมื่อไดเ้ห็น  

3.1.5 B/E หรือ P/N ท่ีมีอำยุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  

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

credit rating ท่ีไดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.6 ตรำสำรหน้ีท่ีมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.7 หนังสือค ้ำประกนัท่ี ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนักำรคนืหลกัทรพัยใ์หแ้กก่องทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ท่ีมีรำยช่ืออยูใ่นดชันี SET50 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนไม่มีนโยบำยกำรลงทุนใน

ตรำสำรทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่ำวไม่ได ้ 

3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund: MMF)  

3.2 ด ำเนินกำรใหก้องทุนมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตำมขอ้ 3.1 หรือด ำเนินกำรโดยวิธีอืน่ซ่ึงจะมี

ผลให ้บริษัทจดักำร สำมำรถบงัคบัช ำระหน้ีเอำจำกหลกัประกนัดงักล่ำวไดโ้ดยพลนั  

3.3 หำ้มน ำหลกัประกนัตำมขอ้ 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขำยต่อหรือท ำใหไ้ม่สำมำรถบงัคบัตำม

หลกัประกนัน้ันได ้เวน้แต่เป็นกำรบงัคบัช ำระหน้ีตำมขอ้ตกลงในธุรกรรมกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์น้ันเอง  

3.4 ด ำรงมลูค่ำหลกัประกนั ณ ส้ินวนั มำกกวำ่หรือเท่ำกบั 100% ของมลูค่ำหลกัทรพัยท่ี์ใหย้มื  

3.5 ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ ำเงินสดดงักล่ำวไปลงทุนโดยทนัทีในทรพัยสิ์นดงัน้ี  

3.5.1 เงินฝำกใน ธพ. หรือธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้ น  

3.5.2 บตัรเงินฝำกหรือ P/N ดงัน้ี  

3.5.2.1 บตัรเงินฝำก หรือ P/N ท่ี ธพ. บง. หรือธนำคำรท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้ นเป็นผูม้ีภำระ

ผูกพนั  

3.5.2.2 P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก ำหนดวนัใชเ้งินตำมตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และ

เป็นตัว๋ท่ีถึงก ำหนดใชเ้งินเมื่อทวงถำมหรือเมื่อไดเ้ห็น  

3.5.2.3 P/N ท่ีมีอำยุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยำ่งหน่ึงอยำ่งใดดงัน้ี  

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer 

rating ตอ้งเป็น credit rating ท่ีไดม้ำจำกกำรจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  
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3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.5.3 ตรำสำรภำครฐัไทย  

3.5.4 reverse repo ส ำหรบัตรำสำรภำครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำ ใหใ้ชส้ญัญำท่ีมีลกัษณะและสำระส ำคญัของสญัญำตำมประกำศส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์ำ่ดว้ยขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัระบบงำน สญัญำยมืและใหย้มื

หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมกำรยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

 

สว่นที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงัน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขำ้เป็นคูส่ญัญำไดต้อ้งมี underlying อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำย

อยำ่งดงัน้ี  

1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนไดใ้นส่วนท่ี 1 – 5  

1.2 อตัรำดอกเบ้ีย  

1.3 อตัรำแลกเปล่ียนเงิน  

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  

1.5 ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคำ้หรือตวัแปรตำม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 

1.6 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นดชันีตำม 1.5 

1.7 underlying อื่นตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิ่มเติม 

  

ในกรณีท่ี derivatives อำ้งอิงกบัรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำท่ีอำ้งอิงดงักล่ำวตอ้งเป็นรำคำปัจจุบนั (spot price) 

หรือรำคำสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (futures price) เท่ำน้ัน  ทั้งน้ี รำคำของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ี

เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่ำว ตอ้งเป็นท่ียอมรบัอยำ่งกวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ยำ่งแพร่หลำยดว้ย  

2. เง่ือนไขกำรลงทุน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมือ่  

2.1 กรณีกองทุนรวมไดร้ะบุเกี่ยวกบักำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไว้

อยำ่งชดัเจนในโครงกำร  

2.2 เป็นกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน derivatives อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงเป็น ธพ. ธนำคำรท่ีมี

กฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้ น ตวัแทนซ้ือขำย derivatives หรือผูค้ำ้ derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีกำรช ำระหน้ีดว้ยกำรส่งมอบสินคำ้เมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินคำ้น้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์น

ท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ำกองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมีหน้ำท่ีส่งมอบสินคำ้น้ันก็ตำม  

3. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตำมขอ้ 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่ำวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  

3.1 เป็นดชันีท่ีมีกำรก ำหนดวิธีกำรค ำนวณไวอ้ยำ่งชดัเจน โดยมีกำรระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยั

ต่ำง ๆ ท่ีน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ และมีกำรค ำนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตำมควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบของดชันี 

ทั้งน้ี underlying หรือปัจจยัดงักล่ำวตอ้งมีกำรเคล่ือนไหวตำมสภำวะตลำดอยำ่งเป็นอิสระดว้ย  

3.2 เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  

3.2.1 ดชันีท่ีมีกำรกระจำยตวัอยำ่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  
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3.2.1.1 ดชันีท่ีองคป์ระกอบแต่ละตวัมีน ้ำหนักน้อยกวำ่หรือเท่ำกบั 20% ของน ้ำหนักทั้งหมด  

3.2.1.2 ดชันีท่ีองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมีน ้ำหนักน้อยกวำ่หรือเท่ำกบั 35% ของน ้ำหนักทั้งหมด  

ในกรณีท่ีเป็นไปตำมสภำวะตลำด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมีน ้ำหนักไม่เกินอตัรำท่ีก ำหนดในขอ้ 3.2.1.1  

กำรพิจำรณำกำรกระจำยน ้ำหนักตำมขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน ำองคป์ระกอบท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัทองค ำหรือน ้ำมนัดิบมำพิจำรณำ  

3.2.2 ดชันีอื่นใดนอกจำกขอ้ 3.2.1 ท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขครบถว้นดงัน้ี  

3.2.2.1 เป็นดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นตรำสำรหรือสญัญำท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนไดโ้ดยตรง  

3.2.2.2 เมื่อค ำนวณเงินลงทุนตำมสดัส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ำกองทุนลงทุนในตรำสำรหรือ

สญัญำน้ันโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนน้ัน  

3.3 เป็นดชันีท่ีไดร้บักำรพฒันำโดยสถำบนัท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือและท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งอิสระจำกบริษัทจดักำร ทั้งน้ี 

หำกปรำกฏวำ่สถำบนัดงักล่ำวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหม้ีมำตรกำรป้องกนัควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งมปีระสิทธิภำพดว้ย  

3.4 มีกำรแสดงดชันีน้ัน ๆ อยำ่งต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกวนัท ำกำรผ่ำนส่ือท่ีมีกำรเสนอขอ้มลูอยำ่งทนัเหตุกำรณ์  

3.5 ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอำ้งอิงจำกรำยงำนของหน่วยงำน

รำชกำรของประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือค ำนวณจำกรำคำสินคำ้และบริกำรท่ีบริษัทจดักำร แสดงใหเ้ห็นไดว้่ำ

วิธีกำรค ำนวณของผูพ้ฒันำดชันีดงักล่ำวสำมำรถสะทอ้นอตัรำเงินเฟ้อไดอ้ยำ่งเหมำะสม  

4. หลกัเกณฑก์ำรจดัใหม้ีทรพัยสิ์นท่ีเพียงพอต่อกำรช ำระหน้ีตำมภำระผูกพนั (cover rule)  

บริษัทจดักำรจะจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภำพและมีสภำพคล่องในจ ำนวนท่ีเพียงพอต่อภำระท่ีกองทุนอำจ

ตอ้งช ำระหน้ีตำมขอ้ตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลำท่ีไดล้งทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไปตำมท่ี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส ำหรบักำรลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำมเส่ียง  

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะลดควำมเส่ียง กำรลงทุนใน 

derivatives ดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

6. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส ำหรบักำรลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจดักำร ตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี  

6.1 ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงค ำนวณและแจง้มลูคำ่ยุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบทุกวนัท่ี 15 

และวนัสุดทำ้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่ำวเป็นวนัหยุดท ำกำรของบริษัทจดักำร ใหค้ ำนวณและแจง้

มลูค่ำยุติธรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  

6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณท่ี์ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อยำ่งมีนัยส ำคญั ใหคู้ส่ญัญำอีกฝ่ำยหน่ึง

ค ำนวณและแจง้มลูค่ำยุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดักำรทรำบทนัที  

6.3 คู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงยนิยอมใหม้ีกำรลำ้งฐำนะ derivatives เมื่อ บริษัทจดักำรรอ้งขอได ้ 

7. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส ำหรบักำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives  

บริษัทจดักำร ตอ้งปฏบิติัตำมเง่ือนไขดงัน้ี  

7.1 เขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives ไดเ้ฉพำะเพื่อกำรลดควำมเส่ียงเท่ำน้ัน  

7.2 เขำ้เป็นคู่สญัญำไดเ้ฉพำะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยำ่งหน่ึง

อยำ่งใด ดงัน้ี  
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7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเกีย่วขอ้งกบั

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีตำม obligation ของผูผู้กพนัตำม obligation น้ัน โดยคู่สญัญำท่ีอยูใ่นฐำนะผูข้ำยประกนั

ควำมเส่ียงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ตกลงซ้ือประกนัควำมเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้ นโดยจะมีผลให้

ขอ้ตกลงซ้ือประกนัควำมเส่ียงครบก ำหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะส้ินสุดในวนัครบก ำหนด

ตำมปกติ) ทั้งน้ี ไม่ว่ำ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี

หลำยรำยกำรซ่ึงก ำหนดใหผู้ข้ำยประกนัควำมเส่ียงมีหน้ำท่ีช ำระหน้ีเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รำยกำร

ใดรำยกำรหน่ึงเป็นรำยแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รำยกำรใดรำยกำร

หน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีกำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในส่วนของสินทรพัยร์ำยน้ัน แต่ขอ้ตกลงจะครบก ำหนดเมื่อ

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

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเส่ียงของสินทรพัย์

อำ้งอิงท่ีเกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจำกสินทรพัยอ์ำ้งอิง โดยผูข้ำยประกนัควำมเส่ียงมีภำระผูกพนัท่ี

จะจำ่ยผลตอบแทนในอตัรำคงท่ีหรืออตัรำลอยตวัท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถำ้มี) 

ของมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยอ์ำ้งอิง เพื่อแลกกบักำรท่ีผูซ้ื้อประกนัควำมเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้ น 

(ถำ้มี) ของมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยอ์ำ้งอิงใหก้บัผูข้ำยประกนัควำมเส่ียง จนกว่ำจะเกิด credit event หรือครบ

ก ำหนดสญัญำ (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สญัญำมำตรฐำนอื่นตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ่งมีขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  

7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์

หรือกฎหมำยอื่น  

7.3.2 ไม่มีขอ้ก ำหนดท่ีท ำใหสิ้ทธิท่ีก ำหนดไวใ้นตรำสำรหน้ีหรือสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ี credit 

derivatives น้ันอำ้งอิงเส่ือมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีขอ้ก ำหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วำมเสียหำยใหแ้ก่คู่สญัญำ 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในต่ำงประเทศ :  

บริษัทจดักำรจะลงทุนหรือแสวงหำประโยชน์เฉพำะจำกหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอืน่ หรือหำดอกผลโดยวิธีอืน่อยำ่งใด

อยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่งตำมท่ีประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด

ดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำมเห็นชอบหรือมี

ประกำศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอื่น 

หำกเป็นกำรลงทุนในตรำสำรหรือสญัญำในต่ำงประเทศ ตรำสำรหรือสญัญำดงักล่ำวตอ้งเสนอขำยหรือเป็นกำรท ำ

สญัญำในประเทศท่ีมีหน่วยงำนก ำกบัดูแลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท่ี์เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือท่ี

มีกำรซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยหลกัทรพัยต่์ำงประเทศท่ีเป็นสมำชิกของ WFE หรือเป็นตรำสำรของบริษัทท่ีจดัตั้งและ

เสนอขำยใน GMS 

 

สว่นที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  

1.  ตรำสำร TS  หมำยควำมว่ำ   ตรำสำรทำงกำรเงินใด ๆ นอกเหนือจำกทรพัยสิ์นในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.2 ซ่ึงมี

คุณสมบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี 

     1.1 ไม่มีขอ้ก ำหนดหรือเง่ือนไขท่ีท ำใหผู้ล้งทุนมีภำระผูกพนัมำกกวำ่มลูค่ำเงินลงทุนในตรำสำร  

     1.2 สำมำรถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหำ้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้ ำเนินกำร

ใหม้ีกำรรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธีิกำรท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนสำมำรถขำยคืนผู ้
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ออกตรำสำรได)้  

     1.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตรำสำรท่ีถูกตอ้งครบถว้นและมีกำรปรบัปรุงเป็นประจ ำอยำ่งสม ำ่เสมอ ซ่ึงบริษัทจดักำร

สำมำรถเขำ้ถึงไดเ้พื่อน ำมำประกอบกำรพิจำรณำตดัสินใจลงทุนไดอ้ยำ่งสม ำ่เสมอ และมีขอ้มลูรำคำท่ีสะทอ้นมูลคำ่

ยุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่ำวตอ้งอำ้งอิงจำกแหล่งขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัท ำตำมหลกัวิชำกำรอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบั

สำกล  

2.  คุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนของตรำสำรเพิ่มเติมจำกท่ีก ำหนดในขอ้ 1. 

     2.1 ในกรณีท่ีเป็นกำรลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตรำสำรดงักล่ำวเพื่อช ำระหน้ีกำรคำ้ B/E หรือ P/N ดงักล่ำว

ตอ้งมีกำรรบัอำวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

   2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงิน  

   2.1.2  ธนำคำรออมสิน  

    2.1.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

   2.1.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร  

   2.1.5  ธนำคำรพฒันำวสิำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่มแห่งประเทศไทย  

   2.1.6  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

   2.1.7  ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย  

   2.1.8  สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำม 2.1.1 - 2.1.7 

ทั้งน้ี กำรอำวลัหรือกำรรบัรองดงักล่ำวตอ้งเป็นกำรอำวลัหรือกำรรบัรองผูส้ัง่จำ่ยหรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจ ำนวนรวมถึงดอกเบ้ีย 

(ถำ้มี) ตำมท่ีระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 

 

สว่นที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS 

ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายตา่งประเทศ  

     1. กรณีเป็นหน่วย CIS  

   1.1 มีคุณสมบติัและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วน

ท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

   1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

      1.2.1 กำรออกและกำรเสนอขำยอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของหน่วยงำนต่ำงประเทศท่ีก ำกบัดแูล

ดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดซ้ือขำยหลกัทรพัยซ่ึ์งเป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS 

ต่ำงประเทศท่ีมีกำรซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยหลกัทรพัยต่์ำงประเทศท่ีเป็นสมำชิกของ WFE  

      1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่ำวอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเป็น

สมำชิกสำมญัของ IOSCO    

      1.2.3 ในกรณีท่ีกองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุน CIS 

ต่ำงประเทศดงักล่ำวตอ้งอยูภ่ำยใตห้ลกัเกณฑก์ำรก ำกบัดูแล กำรออก กำรเสนอขำย และกำรจดักำรส ำหรบักองทุน

เพื่อผูล้งทุนรำยยอ่ยของประเทศน้ัน 

   1.3 ประเทศท่ีก ำกบัดูแลกำรเสนอขำยหน่วยดงักล่ำวมีมำตรกำรใหค้วำมคุม้ครองผูล้งทุนอยำ่งเพียงพอ 

ทั้งน้ี ตำมรำยช่ือประเทศท่ีส ำนักงำนก ำหนด 

   1.4 ในกรณีเป็นกำรลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศ กองทุนดงักล่ำวตอ้งมีกำร

จ ำกดักำรกูย้มืไวเ้ฉพำะกรณีมีเหตุจ ำเป็นในกำรบริหำรสภำพคล่องเป็นกำรชัว่ครำวเท่ำน้ัน และมีนโยบำยกำรลงทุน

ดงัน้ี (ไม่ใชก้บักำรลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่ำงประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองค ำท่ีลงทุนในทองค ำแท่ง)      

      1.4.1 มีกำรลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ธีิค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำม

หลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนรวมน้ัน ทั้งน้ี หลกัเกณฑด์งักล่ำวไม่ใชก้บักรณีทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP 
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      1.4.2 มีกำรลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ธีิค ำนวณตำมสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตำม

หลกัเกณฑ ์product limit ส ำหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนรวมน้ัน 

      1.4.3 มีกำรลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนรวมน้ัน 

      ในกรณีกองทุน CIS ต่ำงประเทศท่ีกองทุนรวมลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนท่ีมุ่งเน้นลงทุนในทรพัยสิ์นซ่ึงเป็น

ประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนรวมสำมำรถลงทุนได ้และเมือ่น ำทรพัยสิ์นท่ีไม่สำมำรถลงทุนไดม้ำค ำนวณตำม

สดัส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดงักล่ำว 

     2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจำกท่ีก ำหนดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 1. 

   2.1 มีคุณสมบติัและเป็นไปตำมหลกัเกณฑใ์นกำรลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก ำหนดส ำหรบัตรำสำร TS ในส่วน

ท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

   2.2 จดทะเบียนในตลำดซ้ือขำยหลกัทรพัยต่์ำงประเทศท่ีเป็นสมำชิกของ WFE 

 

สว่นที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงินฝำกในสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศหรือตรำสำรต่ำงประเทศเทียบเท่ำเงินฝำกของผูร้บัฝำกดงัน้ี  

1. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก  

2. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบัผูร้บัฝำกตำมขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงิน

ฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ขอ้ 1. - 9. 

 

สว่นที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืนในตา่งประเทศ (reverse repo)  

โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

 

สว่นที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัยใ์นตา่งประเทศ (securities lending)  

โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

  

สว่นที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในตา่งประเทศ ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงัน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขำ้เป็นคูส่ญัญำไดต้อ้งมี underlying อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำย

อยำ่งดงัน้ี  

 1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนไดใ้นส่วนท่ี 1 - 5  

 1.2 อตัรำดอกเบ้ีย  

 1.3 อตัรำแลกเปล่ียนเงิน  

 1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  

 1.5 ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคำ้หรือตวัแปรตำม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 

 1.6 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นดชันีตำม 1.5 

 1.7 underlying อื่นตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดเพิ่มเติม  

 

ในกรณีท่ี derivatives อำ้งอิงกบัรำคำของ underlying ขำ้งตน้ รำคำท่ีอำ้งอิงดงักล่ำวตอ้งเป็นรำคำปัจจุบนั (spot price) 

หรือรำคำสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (futures price) เท่ำน้ัน  ทั้งน้ี รำคำของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ี

เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่ำว ตอ้งเป็นท่ียอมรบัอยำ่งกวำ้งขวำงและเปิดเผยไวอ้ยำ่งแพร่หลำยดว้ย  
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2. เง่ือนไขกำรลงทุน บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ  

 2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี่ยวกบักำรลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ยำ่ง

ชดัเจนในโครงกำร  

 2.2 เป็นกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำใน derivatives อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  

 2.2.1 derivatives on organized exchange  

 2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่ำงประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีไดร้บัอนุญำตให้

ประกอบธุรกิจ derivatives ท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบัดูแลโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแลดำ้นหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท่ี์

เป็นสมำชิกสำมญัของ IOSCO หรือท่ีเป็นสมำชิกของ WFE  

 2.3 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีกำรช ำระหน้ีดว้ยกำรส่งมอบสินคำ้เมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินคำ้น้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนสำมำรถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ำกองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมีหน้ำท่ีส่งมอบสินคำ้น้ันก็ตำม  

 

3. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตำมขอ้ 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่ำวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  

 3.1 เป็นดชันีท่ีมีกำรก ำหนดวธีิกำรค ำนวณไวอ้ยำ่งชดัเจน โดยมีกำรระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยัต่ำง 

ๆ ท่ีน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณ และมีกำรค ำนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตำมควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทั้งน้ี 

underlying หรือปัจจยัดงักล่ำวตอ้งมีกำรเคล่ือนไหวตำมสภำวะตลำดอยำ่งเป็นอสิระดว้ย  

 3.2 เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี  

 3.2.1 ดชันีท่ีมีกำรกระจำยตวัอยำ่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

 3.2.1.1 ดชันีท่ีองคป์ระกอบแต่ละตวัมีน ้ำหนักน้อยกวำ่หรือเท่ำกบั 20% ของน ้ำหนักทั้งหมด  

 3.2.1.2 ดชันีท่ีองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมีน ้ำหนักน้อยกวำ่หรือเท่ำกบั 35% ของน ้ำหนักทั้งหมด  

ในกรณีท่ีเป็นไปตำมสภำวะตลำด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมีน ้ำหนักไม่เกินอตัรำท่ีก ำหนดในขอ้ 3.2.1.1  

กำรพิจำรณำกำรกระจำยน ้ำหนักตำมขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน ำองคป์ระกอบท่ีเกีย่วขอ้งกบัทองค ำหรือ

น ้ำมนัดิบมำพิจำรณำ  

  3.2.2 ดชันีอื่นใดนอกจำกขอ้ 3.2.1 ท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไขครบถว้นดงัน้ี  

 3.2.2.1 เป็นดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นตรำสำรหรือสญัญำท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนไดโ้ดยตรง  

 3.2.2.2 เมื่อค ำนวณเงินลงทุนตำมสดัส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ำกองทุนลงทุนในตรำสำรหรือสญัญำ

น้ันโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนน้ัน  

 3.3 เป็นดชันีท่ีไดร้บักำรพฒันำโดยสถำบนัท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือและท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งอิสระจำกบริษัทจดักำร ทั้งน้ี 

หำกปรำกฏวำ่สถำบนัดงักล่ำวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหม้ีมำตรกำรป้องกนัควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อยำ่งมปีระสิทธิภำพดว้ย  

 3.4 มีกำรแสดงดชันีน้ัน ๆ อยำ่งต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกวนัท ำกำรผ่ำนส่ือท่ีมีกำรเสนอขอ้มลูอยำ่งทนัเหตุกำรณ์  

 3.5 ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอำ้งอิงจำกรำยงำนของหน่วยงำน

รำชกำรของประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ หรือค ำนวณจำกรำคำสินคำ้และบริกำรท่ีบริษัทจดักำรแสดงใหเ้ห็นไดว้่ำ

วิธีกำรค ำนวณของผูพ้ฒันำดชันีดงักล่ำวสำมำรถสะทอ้นอตัรำเงินเฟ้อไดอ้ยำ่งเหมำะสม  

 

4. หลกัเกณฑก์ำรจดัใหม้ีทรพัยสิ์นท่ีเพียงพอต่อกำรช ำระหน้ีตำมภำระผูกพนั (cover rule)  

บริษัทจดักำรตอ้งจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภำพและมสีภำพคล่องในจ ำนวนท่ีเพียงพอต่อภำระท่ีกองทุนอำจ

ตอ้งช ำระหน้ีตำมขอ้ตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลำท่ีไดล้งทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไปตำมท่ี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  
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5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส ำหรบักำรลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำมเส่ียง  

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะลดควำมเส่ียง กำรลงทุนใน 

derivatives ดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด  

6. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส ำหรบักำรลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจดักำรจะจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี  

 6.1 ใหคู้่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงค ำนวณและแจง้มลูค่ำยุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบทุกวนัท่ี 15 และ

วนัสุดทำ้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่ำวเป็นวนัหยุดท ำกำรของบริษัทจดักำร ใหค้ ำนวณและแจง้มลูค่ำ

ยุติธรรมภำยในวนัท ำกำรถดัไป  

 6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณท่ี์ส่งผลกระทบต่อรำคำของ derivatives อยำ่งมีนัยส ำคญั ใหคู้ส่ญัญำอีกฝ่ำยหน่ึง

ค ำนวณและแจง้มลูค่ำยุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดักำรทรำบทนัที  

 6.3 คู่สญัญำอีกฝ่ำยหน่ึงยนิยอมใหม้ีกำรลำ้งฐำนะ derivatives เมื่อบริษัทจดักำรรอ้งขอได ้ 

 

7. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส ำหรบักำรเขำ้เป็นคูส่ญัญำใน credit derivatives  

บริษัทจดักำรตอ้งปฏบิติัตำมเง่ือนไขดงัน้ี  

 7.1 เขำ้เป็นคู่สญัญำใน credit derivatives ไดเ้ฉพำะเพื่อกำรลดควำมเส่ียงเท่ำน้ัน  

 7.2 เขำ้เป็นคู่สญัญำไดเ้ฉพำะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยำ่งหน่ึง

อยำ่งใด ดงัน้ี  

 7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีตำม obligation ของผูผู้กพนัตำม obligation น้ัน โดยคู่สญัญำท่ีอยูใ่นฐำนะผูข้ำยประกนั

ควำมเส่ียงมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระเงินตำมขอ้ตกลงซ้ือประกนัควำมเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้ นโดยจะมีผลให้

ขอ้ตกลงซ้ือประกนัควำมเส่ียงครบก ำหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะส้ินสุดในวนัครบก ำหนด

ตำมปกติ) ทั้งน้ี ไม่ว่ำ obligation จะมีเพียงรำยกำรเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี

หลำยรำยกำรซ่ึงก ำหนดใหผู้ข้ำยประกนัควำมเส่ียงมีหน้ำท่ีช ำระหน้ีเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รำยกำร

ใดรำยกำรหน่ึงเป็นรำยแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รำยกำรใดรำยกำร

หน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีกำรช ำระรำคำกนัเฉพำะในส่วนของสินทรพัยร์ำยน้ัน แต่ขอ้ตกลงจะครบก ำหนดเมื่อ

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

 7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ กำรตกลงในฐำนะผูซ้ื้อประกนัควำมเส่ียงของสินทรพัยอ์ำ้งอิงท่ี

เกิดจำกกำรลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจำกสินทรพัยอ์ำ้งองิ โดยผูข้ำยประกนัควำมเส่ียงมีภำระผูกพนัท่ีจะจ่ำย

ผลตอบแทนในอตัรำคงท่ีหรืออตัรำลอยตวัท่ีอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียตำมท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถำ้มี) ของ

มลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยอ์ำ้งอิง เพื่อแลกกบักำรท่ีผูซ้ื้อประกนัควำมเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้ น (ถำ้

มี) ของมลูค่ำยุติธรรมของสินทรพัยอ์ำ้งอิงใหก้บัผูข้ำยประกนัควำมเส่ียง จนกว่ำจะเกิด credit event หรือครบก ำหนด

สญัญำ (กรณีไม่เกิด credit event)  

 7.3 ตอ้งใชส้ญัญำมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สญัญำมำตรฐำนอื่นตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ่งมีขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  

 7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ำมกฎหมำย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยห์รือ

กฎหมำยอื่น  

 7.3.2 ไม่มีขอ้ก ำหนดท่ีท ำใหสิ้ทธิท่ีก ำหนดไวใ้นตรำสำรแห่งหน้ีหรือสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ท่ี credit derivatives 

น้ันอำ้งอิงเส่ือมเสียไป  

        7.3.3 ไม่มีขอ้ก ำหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วำมเสียหำยใหแ้ก่คู่สญัญำ 
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3.14. อตัรำส่วนกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือหำดอกผลโดยวธีิอื่นเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดดงัต่อไปน้ี 

ในกรณีท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัรำส่วนกำรลงทุน บริษทัจดักำรจะลงทุนให้

เป็นไปตำมประกำศท่ีแกไ้ขดว้ย  

สว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2 ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต ำ่กว่ำ 

2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตำมท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 และขอ้ 3.13.2 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 

ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกท่ีผูร้บัฝำกหรือผูอ้อกตรำสำรมี

ลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนำคำรออมสิน  ทั้งน้ี เฉพำะเงินฝำกหรือตรำสำรท่ีรฐับำล

เป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

หรือ 

ไม่เกิน 10% เม่ือเป็นกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

หรือผูม้ีภำระผูกพนัมีภูมิล ำเนำอยูต่่ำงประเทศ 

โดยเลือกใช ้credit rating แบบ national scale 

5 ตรำสำรท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1  เป็นตรำสำรหน้ีท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของ  

       ธพ. ต่ำงประเทศท่ีไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน 

       ประเทศไทย 

5.2  เป็นตรำสำรท่ีมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 

       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มูลเป็นกำรทัว่ไปโดยมี

รำยละเอียดตำมแบบ filing      

5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมกี ำหนดวนัช ำระหน้ีน้อยกว่ำหรือ 

 เท่ำกบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะ 

ตำม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภำระผกูพนัตำมตรำสำร

ดงักล่ำวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกิจ 

                              สถำบนักำรเงิน  

                 5.2.3.2  ธนำคำรออมสิน  

                 5.2.3.3  ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์ 

 5.2.3.4  ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร    

                 5.2.3.5  บรรษัทตลำดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั  

 5.2.3.6  ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและ

ขนำดยอ่มแห่งประเทศไทย  

ไม่เกินอตัรำดงัน้ี แลว้แต่อตัรำใดจะสูงกว่ำ 

(1) 10%  หรือ 

(2) น ้ำหนักของตรำสำรท่ีลงทุนใน  

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

 5.2.3.7  ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่ง

ประเทศไทย  

                 5.2.3.8  ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 

                 5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขำยในประเทศไทย  

5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหน้ีมำกกวำ่ 397 วนั  

       นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ  

       regulated market  

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี  

6.1  ตรำสำรท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

 6.1.1  เป็นตรำสำรหน้ี ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยไทย และ 

เสนอขำยตรำสำรน้ันในต่ำงประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั้ง  

ขึ้ นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมสำขำของ ธพ. 

ต่ำงประเทศท่ีไดร้บัอนุญำตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย) หรือเป็นตรำสำร Basel III 

 6.1.2  ม ีcredit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

 6.1.3  เป็นตรำสำรท่ีมีลกัษณะอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงดงัน้ี 

           6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน 

                           ตลำดซ้ือขำยหลกัทรพัยต่์ำงประเทศ 

                6.1.3.2 ผูอ้อกมีกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นกำรทัว่ไปโดยมี  

                           รำยละเอียดตำมแบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหน้ี  

น้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 397 วนั นับแต่วนัท่ี

ลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตำม 6.1.3.1 หรือ 

6.1.3.2 ผูม้ีภำระผูกพนัตำมตรำสำรดงักล่ำว

ตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

     6.1.3.3.1 บุคคลตำมขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 

      6.1.3.3.2  สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศ 

                                          ท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก 

      6.1.3.3.3  สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมี 

                                          ลกัษณะท ำนองเดียวกบับุคคล 

                   ตำมขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2       

  6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตรำสำรท่ีมีก ำหนดวนัช ำระหน้ีมำกกว่ำ 397 

วนันับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ               

regulated market        

6.2  ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคูส่ญัญำมี credit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade 

       6.2.1  reverse repo 

      6.2.2  OTC derivatives 

รวมกนัไม่เกินอตัรำดงัน้ี แลว้แต่อตัรำใดจะสูงกว่ำ 

(1) 10% หรือ 

(2) น ้ำหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

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

6.3  หน่วย CIS ตำมท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 และขอ้ 

3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขำยหรืออยูใ่นระหวำ่ง 

IPO เพื่อกำรจดทะเบียนซ้ือขำยในกระดำนซ้ือขำยหลกัทรพัย ์

ส ำหรบัผูล้งทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลำดซ้ือขำยหลกัทรพัย์

ต่ำงประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่ำวท่ีอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำร

แกไ้ขเหตุท่ีอำจท ำใหม้ีกำรเพิกถอนหน่วยดงักล่ำวออกจำกกำรซ้ือ

ขำยใน SET หรือในตลำดซ้ือขำยหลกัทรพัยต่์ำงประเทศ)   

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

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรือ

คู่สญัญำ แลว้แต่กรณี                 

1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที่ 2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 กำรลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจกำรเดียวกนั

หรือกำรเขำ้เป็นคู่สญัญำในธุรกรรมทำงกำรเงินกบับริษัทดงักล่ำว  

     

ไม่เกินอตัรำใดอตัรำหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัรำใดจะ

สูงกว่ำ 

(1)  25% หรือ 

(2)  น ้ำหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน  

      benchmark + 10% 

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที่ 3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตำม

กฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิติบุคคลดงักล่ำว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่ำย หรือคูส่ญัญำ ดงัน้ี 

1.1  ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้ น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลำดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมำจำกคู่สญัญำตำม 

reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี เวน้แต่

เป็นกองทุนท่ีมีอำยุโครงกำรน้อยกว่ำ1 ปี ใหเ้ฉล่ีย 

ตำมรอบอำยุกองทุน  

- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนท่ีอำยุกองทุน  

  คงเหลือน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 6 เดือน  ทั้งน้ี 

เฉพำะกองทุนท่ีมีอำยุโครงกำรมำกกว่ำหรือ

เท่ำกบั 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหำ้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได้

ด ำเนินกำรใหม้ีกำรรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตรำสำรไดต้ำมวธีิกำร

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

ท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสำมำรถขำยคืนผู ้

ออกตรำสำรได ้

2.2  เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกท่ีมีระยะเวลำกำรฝำกเกิน 

12 เดือน  

2.3  total SIP ตำมขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

(ไม่ใชก้บักำรลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ี

ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ท่ีมีอำยุ

ไม่เกินอำยุกองทุนหรือรอบกำรลงทุนของกองทุนรวม หรือมีกำร

ลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รพัยสิ์นดงักล่ำวมีอำยสุอดคลอ้งกบัอำยุ

กองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก ่ทรพัยสิ์นตำมขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัรำส่วนกำร

ลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญำ (single entity limit)  

แต่ไม่รวมถึงตรำสำรหน้ีท่ีมีลกัษณะตำม 6.1.3 และ  6.1.4 ของขอ้ 6 

ในส่วนท่ี 1: อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือ

คู่สญัญำ (single entity limit) ท่ีมี credit rating อยูใ่นระดบัต ำ่กวำ่ 

investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

6 derivatives ดงัน้ี 

6.1 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรลดควำม

เส่ียง (hedging) 
ไม่เกินมลูค่ำควำมเส่ียงท่ีมีอยู ่

6.2 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อกำรลดควำมเส่ียง 

(non-hedging) 

  

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมมีกำรลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ำกดั net exposure ท่ีเกิดจำกกำรลงทุนใน 

derivatives โดยมลูค่ำควำมเสียหำยสูงสุด 

(Value-at-Risk) ของกองทุนรวมเป็น Absolute 

VaR ไม่เกิน 20% ของ NAV 

หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวมไม่มี

ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั product limit 

สว่นที่ 4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 ตรำสำรหน้ีของผูอ้อกรำยใดรำยหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตรำสำรหน้ีภำครฐัไทย 

หรือตรำสำรหน้ีภำครฐัต่ำงประเทศ) 

 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำหน้ีสินทำงกำรเงิน (financial liability)
 
ของ

ผูอ้อกตรำสำรรำยน้ัน ตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีล่ำสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรมีหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีออกใหม่

ก่อนครบรอบระยะเวลำบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรำกฏในงบกำรเงินล่ำสุด 

บริษัทจดักำร อำจน ำมลูคำ่หน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวมำรวมกบัมลูค่ำ

หน้ีสินทำงกำรเงินตำมงบกำรเงินล่ำสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทำง



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B  36 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

กำรเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมีกำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไป และ ในกรณีท่ีผู ้

ออกตรำสำรไม่มีหน้ีสินทำงกำรเงินตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินส ำหรบั

รอบระยะเวลำบญัชีล่ำสุด
 
(รวมถึงกรณียงัไม่ครบก ำหนดกำรจดัท ำงบ

กำรเงินในครั้งแรกของผูอ้อกตรำสำร) ใหใ้ชอ้ตัรำส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ

มลูค่ำกำรออกและเสนอขำยตรำสำรตำมขอ้น้ีของผูอ้อกรำยน้ันเป็นรำย

ครั้ง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรไดม้ีกำรยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงกำร (bond issuance program) ใหพ้ิจำรณำเป็นรำยโครงกำร 

 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตรำสำรตำมขอ้น้ีโดยเป็นตรำสำรท่ีออกใหม่

และมี credit rating อยูใ่นระดบัต ำ่กว่ำ investment grade หรือไม่มี credit 

rating ใหบ้ริษัทจดักำรลงทุนเพื่อกองทุนภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัท

จดักำรรำยเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่ำกำรออกและเสนอขำย

ตรำสำรดงักล่ำวเป็นรำยครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรไดม้ีกำรยื่นแบบ 

filing ในลกัษณะเป็นโครงกำร (bond issuance program) ใหพ้ิจำรณำเป็น

รำยโครงกำร 

 (อตัรำส่วนตำม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตรำสำรท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี  

       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยธุรกจิสถำบนักำรเงิน 

       2. ธนำคำรออมสิน 

       3. ธนำคำรอำคำรสงเครำะห ์

       4. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตร 

       5. บรรษัทตลำดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั 

       6. ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดยอ่ม 

          แห่งประเทศไทย  

       7. ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน ำเขำ้แห่งประเทศไทย  

       8. ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย 

       9. บล. 

10. สถำบนักำรเงินระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมำชิก 

     11. สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศท่ีมีลกัษณะท ำนองเดียวกบั 

           บุคคลตำม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ ำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือ

กองทุน CIS ต่ำงประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน   

- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักำรลงทุนดงัน้ี 

   กำรลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

   โดยไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต. 

    (1) มีขนำดเล็ก 

    (2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอำยุไม่เกิน 2 ปี 

    (3) เสนอขำยต่อผูล้งทุนในวงกวำ้ง 

 

ทั้งน้ี กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

ตลำดทุนวำ่ดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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สว่นท่ี 5 การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

(1) ในกรณีท่ีกองทุนมีกำรลงทุนเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนด แต่ต่อมำทรพัยสิ์นท่ีลงทุนมีคุณสมบติัท่ี

เปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้ำดคุณสมบติัในกำรเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสำมำรถลงทุนไดอ้ีกต่อไป บริษัทจดักำรจะ

ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

(1.1)  จดัท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนและวนัท่ีทรพัยสิ์นขำด

คุณสมบติั และจดัส่งรำยงำนต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บ

ส ำเนำรำยงำนไวท่ี้บริษัทจดักำร 

(1.2)  จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีขำดคุณสมบติัภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั แต่

ตอ้งไม่เกินกว่ำระยะเวลำ 90 วนันับแต่วนัท่ีทรพัยสิ์นน้ันขำดคุณสมบติั เวน้แต่เป็นกรณีตำมส่วนท่ี 5 ขอ้ (3) 

(1.3)  เมื่อบริษัทจดักำรสำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีขำดคุณสมบติั หรือทรพัยสิ์นท่ีขำดคุณสมบติัมี

คุณสมบติัเปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดแลว้ บริษัทจดักำรจะจดัท ำรำยงำนขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ 

จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่ำว รวมถึงวนัท่ีไดจ้ ำหน่ำยทรพัยสิ์นน้ันออกไปหรือวนัท่ีทรพัยสิ์นมีกำร

เปล่ียนแปลงคุณสมบติั แลว้แต่กรณี และใหจ้ดัส่งรำยงำนต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีเกิด

กรณีดงักล่ำว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีขำดคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตำมขอ้ (1.2) บริษัทจดักำรตอ้งจดัท ำ

รำยงำนขอ้มลูตำมวรรคหน่ึง พรอ้มสำเหตุท่ีไม่สำมำรถจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 

 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนมีกำรลงทุนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนดแต่ต่อมำมีกรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน  

 กรณีท่ีกองทุนมีกำรลงทุนหรือไดสิ้ทธิจำกกำรเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ำมสดัส่วนท่ีมีอยูเ่ดิมน้ัน  

 กรณีท่ีกองทุนไดร้บัทรพัยสิ์นมำจำกกำรบริจำค  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี โดยอนุโลม 

  (2.1)  จดัท ำรำยงำนโดยระบุรำยละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนและวนัท่ีกำรลงทุน

ไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน และจดัส่งรำยงำนต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัครบ

ระยะเวลำดงักล่ำว ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท่ี้บริษัทจดักำร 

  (2.2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นท่ีเกินอตัรำส่วนกำรลงทุนจนกว่ำจะสำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำม

อตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนด 

  (2.3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนดภำยในโอกำสแรกโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นส ำคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลำดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตำมส่วนท่ี 5 ขอ้ (3) 

(ก)  30 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมประเภท

ทรพัยสิ์น ส ำหรบักำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญำใชเ้งิน ตำมส่วนท่ี 3 ขอ้ 

1 

(ข)  90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว ส ำหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจำกกรณีตำมส่วนท่ี 5 ขอ้ (2) (2.3) (ก) 

  (2.4)  เมื่อบริษัทจดักำรสำมำรถแกไ้ขจนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนดแลว้ บริษทัจดักำรตอ้ง

จดัท ำรำยงำนขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ จ ำนวน อตัรำส่วนกำรลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่ำว รวมถึงวนัท่ีสำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไป

ตำมอตัรำส่วนกำรลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรำยงำนต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ี

สำมำรถแกไ้ขจนเป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนได ้
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ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีก ำหนดตำมขอ้ (2.3)(ก) หรือ (ข) 

บริษัทจดักำรตอ้งจดัท ำรำยงำนขอ้มลูตำมวรรคหน่ึง พรอ้มสำเหตุท่ีไม่สำมำรถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตำมอตัรำส่วนกำร

ลงทุนดงักล่ำว และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต.  และผูดู้แลผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับ

แต่วนัครบระยะเวลำดงักล่ำว 

(3) ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจ ำเป็นอื่นใดท ำใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรแกไ้ขเพื่อใหก้ำรลงทุน

เป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในส่วนท่ี 5 ขอ้ (1)(1.2) หรือขอ้ (2)(2.3)(ข) หรือบริษัทจดักำรมีควำมเห็นวำ่กำร

ด ำเนินกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษัทจดักำรสำมำรถใชดุ้ลยพินิจด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมได้

โดยตอ้งค ำนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั และตอ้งส่งรำยงำนเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรในเร่ือง

ดงักล่ำวต่อส ำนักงำน ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลำท่ีตอ้งแกไ้ขให้

เป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำว ทั้งน้ี ในกำรจดัส่งรำยงำนดงักล่ำวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรสำมำรถ

ด ำเนินกำรโดยวิธีกำรเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทจดักำรแทนได ้

 

สว่นที่ 6 การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

(1) ในกรณีท่ีกองทุนมีสดัส่วนกำรลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 

(1.1)  จดัท ำรำยงำนเกี่ยวกบักำรลงทุนท่ีไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน พรอ้มทั้งเหตุผลท่ีท ำใหม้ีกำร

ลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน และจดัส่งรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.  รวมทั้งจดัส่งต่อผูดู้แล

ผลประโยชน์ ภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส ำเนำรำยงำนไวท่ี้

บริษัทจดักำร 

(1.2)  ด ำเนินกำรแกไ้ขใหส้ดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน หรือด ำเนินกำร

เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในขอ้ (2)  

(2)  ในกรณีท่ีกำรลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมกำรจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จดักำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขสดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนภำยใน 90 วนันับแต่วนัท่ี

สดัส่วนกำรลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน  เวน้แต่บริษัทจดักำรจะไดร้บัมติจำกผูถื้อหน่วยลงทุน

ใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำว 

ในกำรเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตำมวรรคหน่ึง บริษทัจดักำรจะจดัใหม้วีิธีกำรในกำรใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนเดิมในกำรท่ีจะออกจำกกองทุนรวมก่อนท่ีกำรเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธีิกำร

ดงักล่ำวตอ้งมีระยะเวลำเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน  รวมทั้งเมื่อไดร้บัมติจำกผูถื้อหน่วยลงทุนให้

เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนแลว้ บริษัทจดักำรจะงดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วย

ลงทุนทุกรำยจนกว่ำกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีท่ีครบก ำหนด 90 วนันับแต่วนัท่ีสดัส่วนกำร

ลงทุนไม่เป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุน แต่กำรเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บริษัทจดักำร

จะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนน้ันเพิ่มเติม 
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4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

 

4.1. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.2. ประเภทกำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม (กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

ไม่มี  

 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

5.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- บริษัทจดักำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืน 

 

5.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

บริษัทจดักำรจะเสนอขำยหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไปในรำคำเสนอขำยหน่วยลงทุนและตำมระยะเวลำเสนอขำย

ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน โดยบริษทัจดักำรจะเสนอขำยเองและเสนอขำยผ่ำนผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน ทั้งน้ี หำกมี

กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตำมจ ำนวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนส้ินสุดระยะเวลำเสนอขำย บริษัทจดักำรสำมำรถปิดกำร

เสนอขำยหน่วยลงทุนได ้โดยปิดประกำศท่ีส ำนักงำนของบริษัทจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน  

อยำ่งไรก็ตำม กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ

สหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรฐัอเมริกำหรือผูท่ี้มีถ่ินฐำนอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่น

สหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่ำวและบริษทัหรือหำ้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด ำเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกำ  

 

5.2.1 วิธีกำรขอรบัหนังสือช้ีชวนและกำรเปิดบญัชีกองทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญัท่ีผูล้งทุนควรทรำบและเอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบักำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจดักำรและผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนทุกวนัท ำกำรในระยะเวลำเสนอขำยครั้ง

แรก  

ส ำหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำง ๆ ในค ำขอ

เปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสำรหลกัฐำนท่ีบริษัทจดักำรก ำหนดในกำรขอเปิดบญัชีกองทุน หรือปฏบิติัตำม

หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีกำรเปิดบญัชีกองทุนตำมท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด  

 

5.2.2 เอกสำรหลกัฐำนในกำรขอเปิดบญัชี  

5.2.2.1 กรณีบุคคลธรรมดำ  

(1) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ซ่ึงลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐำนอื่นใดท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 
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5.2.2.2 กรณีนิติบุคคล  

(1) ส ำเนำหนังสือรบัรองกระทรวงพำณิชย ์ 

(2) ส ำเนำหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  

(3) ตวัอยำ่งลำยมือช่ือผูม้ีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขกำรลงนำม  

(4) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้ีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล  

ซ่ึงลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐำนอื่นใดท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 

 

5.2.3 วิธีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสำมำรถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน 

โดยกรอกรำยละเอียดและขอ้ควำมต่ำง ๆ ในค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงควำมจ ำนงในกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดย

ระบุรำยละเอียดต่ำง ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน  

 

5.2.4 กำรรบัช ำระและกำรเก็บรกัษำเงินค่ำซื้ อหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตำมจ ำนวนท่ีระบุไวใ้นค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช ำระเป็นเงินสด 

หรือเช็ค ดรำฟต ์ค ำสัง่จ่ำยเงินหรือวธีิอื่นใด โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทจดักำร ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้ง

ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยเพื่อเขำ้บญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนัในนำม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัท

จดักำรไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย บมจ.ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรทหำรไทย 

บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) หรือธนำคำรซิต้ีแบงก์  

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่ำน บมจ. ธนำคำรกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอำจช ำระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดรำฟต ์

ค ำสัง่จำ่ยเงิน กำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำร หรือวธีิอื่นใดท่ีธนำคำรสำมำรถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพำะ

สัง่จ่ำยเพื่อเขำ้บญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนัในนำมกองทุน 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่ำนผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนรำยอื่น ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอำจช ำระเป็นเงินสด หรือเช็ค 

ดรำฟต ์ค ำสัง่จำ่ยเงิน หรือวธีิอืน่ใด โดยผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพำะสัง่จำ่ยเพื่อเขำ้บญัชีเงินฝำกกระแส

รำยวนัในนำม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดักำรไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย บมจ.

ธนำคำรกรุงเทพ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย บมจ.ธนำคำรทหำรไทย บมจ.ธนำคำรไทยพำณิชย ์บมจ.ธนำคำรกรุงศรี

อยุธยำ ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) หรือธนำคำรซิต้ีแบงก ์ 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีรบัช ำระคำ่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำว โดยไม่ถือ

ว่ำปฏบิติัผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช ำระค่ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวธีิอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัท่ีให้

บริษัทจดักำรสำมำรถเรียกเก็บเงินไดภ้ำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัสุดทำ้ยของระยะเวลำเสนอขำย  

 

5.2.5 เง่ือนไขกำรขำยหน่วยลงทุน  

กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดักำร หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่ำสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนและไดท้ ำรำยกำรขำยหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดักำรจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่

สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้ับอนุญำตจำกบริษัทจดักำรเป็นกรณีพิเศษ  

กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมือง

สหรฐัอเมริกำหรือผูท่ี้มีถ่ินฐำนอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกอง

ทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ  
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อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไดพ้ิจำรณำแลว้

เห็นว่ำกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่ำวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคต

ของบริษัทจดักำร หรือมีผลกระทบในอนำคตต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อ

บริษัทจดักำรพบวำ่บริษัทจดักำรจะไมส่ำมำรถปฏบิติัหนำ้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำม

กำรฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

ในกำรช ำระค่ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช ำระค่ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ ำนวนดว้ยเงิน ยกเวน้กรณีผูถื้อ

หน่วยลงทุนขำยคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจดักำรเป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำร เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุน บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรใหม้ีกำรหกักลบกนัไดท่ี้บริษัทจดักำรเป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำร เพื่อซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุน บริษัทจดักำรอำจด ำเนินกำรใหม้ีกำรหกักลบกนัได ้ 

 

5.2.6 วิธีกำรจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

หลงัจำกส้ินสุดระยะเวลำเสนอขำยหรือปิดกำรเสนอขำยแลว้ บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัช ำระหำรดว้ยรำคำเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรกโดยจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ี

ไดร้บัจดัสรรจะค ำนวณเป็นทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช ำระค่ำสัง่ซ้ือเป็นเช็ค ดรำฟต ์ค ำสัง่จ่ำยเงิน หรือวธีิอื่นใด บริษัทจดักำรจะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกเช็ค 

ดรำฟต ์ค ำสัง่จำ่ยเงิน หรือวธีิกำรอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัท่ีบริษัทจดักำรไดร้บัเงินค่ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำว

ตอ้งเป็นวนัท่ีอยูใ่นระหวำ่งระยะเวลำเสนอขำย  

ในกรณีท่ีจ ำนวนเงินท่ีระบุในค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ ำนวนเงินท่ีบริษัทจดักำรไดร้บัช ำระบริษัทจดักำรจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ำมจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัช ำระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีท่ีมีกำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่ำมลูค่ำโครงกำรท่ีจดทะเบียนกบัส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. บริษัท

จดักำรจะจดัสรรหน่วยลงทุนตำมเกณฑว์รรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้น้ี โดยใชห้ลกักำร "สัง่ซ้ือก่อนไดก้่อน" ตำมวนั

และเวลำท่ีไดร้บัค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อกำรจดัสรร 

บริษัทจดักำรจะจดัสรรจ ำนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำวตำมสดัส่วนจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ 

(Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัน้ัน  

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไดพ้จิำรณำแลว้เห็นว่ำกำร

จดัสรรในกรณีดงักล่ำว จะท ำใหก้ำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ำกดักำรถือหน่วย

ลงทุน หรือมีผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือต่อควำมรบัผิดชอบทำงกฎหมำยในอนำคตของบริษัทจดักำร หรือมีผลกระทบ

ต่อกำรลงทุนของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนรวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดักำรพบวำ่บริษัทจดักำรจะไมส่ำมำรถปฏบิติั

หน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ได ้ 

 

5.2.7 กำรคืนเงินค่ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

เมื่อส้ินสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยแลว้หำกปรำกฏว่ำบริษัทจดักำรไม่สำมำรถจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บักำร

เสนอขำยหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 รำย หรือในกรณีท่ีมีกำรจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด

เกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดักำรจะยุติกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุนและ

จะคืนเงินค่ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจำกเงินท่ีไดร้บัจำกกำรจ ำหน่ำยหน่วยลงทุน (ถำ้มี) 

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ โดยกำรโอนเงินหรือช ำระเป็นเช็คตำมท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค ำขอเปิดบญัชีภำยใน 1 เดือน 

นับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำเสนอขำย หำกบริษัทจดักำรไม่สำมำรถคืนเงินค่ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและ
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ผลประโยชน์ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวไดอ้นัเน่ืองมำจำกควำมผิดพลำดของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรจะช ำระ

ดอกเบ้ียในอตัรำไม่ต ำ่กว่ำรอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท่ีครบก ำหนดระยะเวลำ 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. จะพิจำรณำผ่อนผนั หรือสัง่กำรเป็นอยำ่งอื่น  

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทุนไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนในกรณีอืน่นอกเหนือจำกกรณี

ขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บักำรจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้ น (ถำ้มี) ใหแ้ก่ผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยกำรโอนเงินหรือช ำระเป็นเช็คตำมท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค ำขอเปิดบญัชีภำยใน 1 เดือน

นับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำเสนอขำย  

 

5.2.8 เง่ือนไขกำรลงทุน  

บริษัทจดักำรถือว่ำผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตำมระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรจะประกำศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วนั

ท ำกำรนับจำกวนัถดัจำกวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน โดยในกำรรบัซื้ อคืน บริษัทจดักำรมีนโยบำยจะรบัซื้ อคืนเป็นจ ำนวน

เงินท่ีจดัสรรจำกเงินสดรบัท่ีไดจ้ำกดอกเบ้ีย หรือจำกเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ตำมหวัขอ้ 

3.13 หลงักนัเงินส ำรองส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยของกองทุน (ถำ้มี)  

บริษัทจดักำรสงวนสิทธิในกำรไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมท่ีแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบไดห้ำกมีกำรผิดนัดช ำระ

ดอกเบ้ียหรือเงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุน โดยบริษัทจดักำรจะประกำศกำร

หยุดรบัค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท ำกำรของบริษัทและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบ รวมทั้งจดัท ำรำยงำนกำรไม่

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเหตุผลและรำยงำนแผนกำรด ำเนินงำนของกองทุนใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทรำบโดยพลนั  

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรอำจยุติกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนในระหว่ำงกำรเสนอขำยหน่วย

ลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุนภำยหลงัส้ินสุดระยะเวลำกำรเสนอขำยครั้งแรก เมื่อพิจำรณำเห็นว่ำไม่สำมำรถลงทุน

เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมำะสม หรือสภำวะตลำดมีกำรเปล่ียนแปลง หรือไม่สำมำรถหำตรำสำรท่ีจะลงทุนตำมท่ี

แจง้ไวไ้ด ้และผูถื้อหน่วยลงทุนอำจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตำมอตัรำท่ีประมำณกำรไว ้บริษัทจะด ำเนินกำรคืนเงินใหก้บัผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภำยใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัส้ินสุดระยะเวลำเสนอขำยหรือวนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุน

รวม  

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

 

6.1. ช่องทำงกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก :  

6.2. รำยละเอียดกำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก :  

บริษัทจดักำรมิไดเ้สนอขำยหน่วยลงทุนภำยหลงัระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก เน่ืองจำกเป็นกำรเสนอขำย

ครั้งเดียว และน ำเงินไปลงทุนตำมจ ำนวนท่ีขำยหน่วยลงทุนไดเ้ท่ำน้ัน  

 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 

7.1. ช่องทำงกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดักำร 
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7.2. รำยละเอียดช่องทำงกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.3. วิธีกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมติั 

 

7.4. รำยละเอียดวิธีกำรรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรำกฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ 

เวลำ 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดักำรด ำเนินกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดักำรถือว่ำผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ก

ลงสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรประกำศ

หรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัถดัจำกวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน  

บริษัทจดักำรอำจมีนโยบำยรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนเงินท่ีจดัสรร

โดยประมำณไม่เกินเงินสดท่ีไดร้บัจำกดอกเบ้ียรบั และ/หรือก ำไรจำกเงินลงทุน ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นตำมหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ำรองส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยของกองทุน (ถำ้มี)  

ในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทำ้ยบริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยจะรบัซื้ อคืนเป็นจ ำนวนเงินท่ีจดัสรรจำกเงินสดรบัท่ีไดจ้ำกดอกเบ้ีย หรือจำกเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นตำมหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ำรองส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยของกองทุน (ถำ้มี) 

โดยในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทำ้ยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะน ำเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซื้ อ

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลำดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตรำสำรรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตรำสำรหน้ีระยะ

สั้น (กองทุนปลำยทำง) ตำมท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลำยทำงท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค ำนวณโดยใชร้ำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง ณ วนัท ำกำรรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทำง  

ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดักำรจะเห็นวำ่

เหมำะสมและจะอนุญำตเป็นกรณีพิเศษส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรำย บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชี

แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรปิดบญัชีกองทุนไม่ว่ำดว้ยเหตุใด 

  

7.5. ระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืน : เมื่อส้ินสุดอำยุโครงกำร   

7.6. รำยละเอียดระยะเวลำในกำรรบัซื้ อคืน :  

บริษัทจดักำรจะประกำศวนัรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัถดัจำก

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภำยในก ำหนดอำยุโครงกำร  

7.7. กำรขำยคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้ำ  

7.8. รำยละเอียดกำรขำยคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

กำรจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน  

ยกเวน้ในกรณีตำมขอ้ “กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “กำรไม่

ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน" หรือ "กำรหยุดรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน” 

บริษัทจดักำรจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืน โดยค ำนวณจำกรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดักำรไดร้บั
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กำรตกลงยนิยอมจำกผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงหำกวนัดงักล่ำวไม่ตรงกบัวนัท ำกำร บริษัทจดักำร

จะถือวำ่บริษัทจดักำรไดร้บักำรตกลงยนิยอมจำกผูถื้อหน่วยลงทุนใหข้ำยคืนหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรวนัแรกถดัจำกวนั

ดงักล่ำว  

 

บริษัทจดักำรจะค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืนส ำหรบัผูท่ี้ขำยคืนหน่วยลงทุน โดยหำรจ ำนวนเงินท่ีสัง่ขำยคืน

ทั้งหมดซ่ึงก ำหนดไวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขกำรลงทุน” ดว้ยรำคำรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณได ้ณ ส้ินวนัท ำกำรขำย

คืนน้ัน ทั้งน้ี จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีค ำนวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต ำแหน่ง โดยตดัทศนิยมต ำแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

กำรขำยคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่ำผูส้ัง่ขำยคืนมีจ ำนวน

หน่วยลงทุนตำมทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขำยคืน  

บริษัทจดักำรจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขำยคืนตำมกำรสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบรูณซ่ึ์งเป็นไปตำมเง่ือนไขขำ้งตน้

เท่ำท่ีบริษัทจดักำรสำมำรถรบัซื้ อคืนไดจ้ำกจ ำนวนเงินสดของกองทุนท่ีมีอยูข่ณะน้ัน  

บริษัทจดักำรจะยกเลิกจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท ำกำรรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนจ ำนวนน้ัน  

 

7.9. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

กำรช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ภำยใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีกำรท่ีก ำหนดไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่

ผูข้ำยคืนภำยใน 5 วนัท ำกำรนับตั้งแต่วนัถดัจำกวนัท ำกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตำมวิธีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้น

ค ำขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงกำร และ/หรือวธีิกำรอื่นใดท่ีบริษัทจดักำรยอมรบัเพื่ออ ำนวย

ควำมสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนำคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดักำรจดัใหม้ีช่องทำงกำรรบั

ช ำระเงินค่ำขำยคืนเพิ่มเติม บริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทรำบล่วงหนำ้ในเว็บไซตข์องบริษทัจดักำร 

 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

 

8.1. ช่องทำงกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดักำร 

- ผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืน 

 

8.2. รำยละเอียดกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจดักำรอำจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยจะแจง้ใหท้รำบในหนังสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มลูส ำคญั 

 

9. การช าระคา่รบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงินได ้
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10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรอำจเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีท่ีเขำ้เหตุดงัต่อไปน้ี 

โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท ำใหก้องทุนไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่ำวอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษัทจดักำร  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรพบวำ่ รำคำรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำร

ชดเชยรำคำ  

กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะปฏบิติัตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำน  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรำยอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบเร่ืองดงักล่ำวดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้กำรเล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรำยงำนท่ีแสดงเหตุผลของกำรเล่ือน และหลกัฐำนกำรไดร้บั

ควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (1) หรือกำรรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (2) ต่อ

ส ำนักงำนโดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะมอบหมำยใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่ำงกำรเล่ือนก ำหนดช ำระคำ่ขำยคืน หำกมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลำดงักล่ำว 

บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช ำระคำ่ขำยคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตำมล ำดบัวนัท่ีส่งค ำสัง่ขำยคืน

ก่อนหลงั  

 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

1. บริษัทจดักำรอำจไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออำจหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ใน

กรณีท่ีปรำกฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซ้ือขำยไดต้ำมปกติ 

(2) บริษัทจดักำรกองทุนรวมพจิำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนัท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำ

ดงักล่ำวจำกส ำนักงำน 

(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยำ่ง

สมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยำ่งเป็นธรรมและเหมำะสม 

(ค) มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณด์งัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอยำ่งมนัียส ำคญั 

(ก) ตลำดซ้ือขำยหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซ้ือขำยไดต้ำมปกติ ทั้งน้ี เฉพำะในกรณีท่ี
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กองทุนรวมลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุกำรณท่ี์ท ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศไดอ้ยำ่งเสรี และท ำใหไ้ม่สำมำรถโอนเงินออกจำก

ประเทศหรือรบัโอนเงินจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกติ หรือ 

(ค) มีเหตุท่ีท ำใหก้องทุนรวมไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่ำวอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษัทจดักำรกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผู้

ลงทุนเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดักำรกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวำ่ผูล้งทุนรำยน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบักำรกระท ำอยำ่งใดอยำ่งหน่ึง

ดงัน้ี 

1. กำรกระท ำท่ีเป็นควำมผิดมลูฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำย เกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร

ฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทยหรือกฎหมำยต่ำงประเทศ 

2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย 

3. กำรกระท ำท่ีเป็นกำรปฏบิติัตำมค ำสัง่เกี่ยวกบักำรยดึหรืออำยดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ ำนำจตำมกฎหมำย 

(ข) บริษัทจดักำรกองทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคำ้ไดใ้น

สำระส ำคญั 

(5) อยูใ่นระหว่ำงด ำเนินกำรเปล่ียนใหบ้ริษัทจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บริหำรจดักำรกองทุนรวมภำยใตก้ำร

จดักำรของตนอนัเน่ืองมำจำกกำรท่ีบริษัทจดักำรกองทุนรวมรำยเดิมไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอของเงินกองทุน

ไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยว์่ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ

กำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลกัทรพัยแ์ละกำรคำ้หลกัทรพัย์และ

กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทุนสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ ซ่ึงใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 3 

วนัท ำกำร 

 

2. เมื่อปรำกฏเหตุตำมขอ้ 1 และบริษัทจดักำรกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด

รบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนโดยพลนั และหำกเป็นเหตุตำมขอ้ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุน

ทัว่ไปใหท้รำบถึงกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีกำรใดๆ โดยพลนัดว้ย 

(2)  รำยงำนกำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้ง

แสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้ ำนักงำนทรำบโดยพลนั 

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรกองทุนรวมไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุนตำมขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วนัท ำกำร ใหบ้ริษัทจดักำรกองทุนรวมด ำเนินกำรดงัน้ี ก่อนกำร

เปิดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน 

(ก) รำยงำนกำรเปิดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำรลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนั

ท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวนัรำยงำนน้ันใหส้ ำนักงำนทรำบภำยในวนัท ำกำรกอ่นวนัเปิดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วย

ลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเปิดขำยหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรำยอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบถึงกำรเปิดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่

ขำยคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิกำรใดๆ โดยพลนั 
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ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมำแลว้ หรือหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดักำรอำจหยุดค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ก็ได ้

 

12. การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ

กำรเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจประกำศให้

บริษัทจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวตำม

ระยะเวลำท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก

คณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 

 

13. เง่ือนไขและขอ้จ  ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีกำรขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมำยืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนำยทะเบียนพรอ้ม

เอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนำยทะเบียนจะท ำกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภำยใน 

30 วนันับแต่วนัรบัค ำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้ับโอนมีหน้ำท่ีจะตอ้งมำรบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตำมก ำหนดเวลำท่ี

นำยทะเบียนนัดหมำย  

 

ขอ้จ ำกดักำรโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่ำทอดใดๆ 

หำกกำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวหรือจดัสรรหน่วยลงทุน จะท ำใหก้ำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนัใดเกินขอ้จ ำกดักำรถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขำ้ขอ้ยกเวน้ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน เร่ือง หลกัเกณฑ์

เกี่ยวกบัขอ้จ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำท่ีของบริษัทจดักำร หรือบริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏบิติั

หน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ได ้

 

14. การจา่ยเงินปันผล :  

 

14.1. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล : ไม่จ่ำย  

 

14.2. หลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเงินปันผล :  
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14.3. ก ำหนดเวลำ วิธีกำร และขอ้จ ำกดัในกำรจำ่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.1. ค่ำธรรมเนียมรวม (เพดำนค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยท่ีประมำณกำรไดท่ี้เรียกเก็บจำกกองทุนรวมทั้งหมด) :  

 

รำยกำรค่ำธรรมเนียม (ตำม 15.2) :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  

ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยทท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 3.3705 ต่อปีของจ ำนวนเงินท่ี 

ไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน 

 

15.2. ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวม :  

 

15.2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำรรำยปีในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปีของจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัจำกกำรเสนอ

ขำยหน่วยลงทุน เวน้แต่ กองทุนรวมมีมลูคำ่น้อยกวำ่หำ้สิบลำ้นบำท บริษัทจดักำรจะเรียกเก็บคำ่ธรรมเนียมเป็นอตัรำ

รอ้ยละของมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

15.2.2. ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รำยปีในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.0535 ต่อปีของจ ำนวนเงินท่ีไดร้บัจำก

กำรเสนอขำยหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่ำวไดร้วมค่ำธรรมเนียมกำรรบัฝำกทรพัยสิ์นใน

ต่ำงประเทศแลว้  

 

15.2.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปี :  

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุนรำยปีในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 0.2140 ต่อปีของจ ำนวนเงินท่ีไดร้บั

จำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุน  

 

15.2.4. ค่ำธรรมเนียมท่ีปรึกษำกำรลงทุน :  

ไม่มี  

 

15.2.5. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย :  

ไม่มี  

 

15.2.6. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมำณกำรคำ่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัรำไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

รำยละเอียด/จ ำนวน/อตัรำ :  
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(1) ค่ำใชจ้ำ่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรกซ่ึงจะเรียกเก็บจำกกองทุนเมื่อมีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึ้ น

ตำมจ ำนวนท่ีจำ่ยจริง โดยในทำงบญัชีจะตดัจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยของกองทุนเฉล่ียเท่ำกนัทุกวนัตำมระยะเวลำจะไดร้บั

ประโยชน์จำกค่ำใชจ้่ำยน้ันไดแ้ก ่ 

(ก) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัท ำโฆษณำประชำสมัพนัธ ์ค่ำส่ือโฆษณำประชำสมัพนัธ ์กำรจดัอบรมเผยแพร่ควำมรู ้

ค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรตลำด ตลอดจนกำรจดัสมัมนำแนะน ำกองทุน ทั้งน้ี ค่ำใชจ้ำ่ยดงักล่ำวขำ้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ย

ละ 1.07 ของจ ำนวนเงินทุนของโครงกำร  

(ข) ค่ำใชจ้ำ่ยหรือคำ่ธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้งในกำรจดัตั้งกองทุนและค่ำใชจ้ำ่ยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรปฏบิติัตำม

กฎหมำย ก.ล.ต.  

(2) ค่ำใชจ้ำ่ยเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนซ่ึงจะเรียกเก็บจำกกองทุนเมื่อมีค่ำใชจ้ำ่ยเกิดขึ้ นตำมจ ำนวนท่ีจำ่ยจริง 

โดยในทำงบญัชีจะตดัจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้่ำยของกองทุนเฉล่ียเท่ำกนัทุกวนัตำมระยะเวลำท่ีจะไดร้บัประโยชน์จำกค่ำใชจ้ำ่ย

น้ัน หรือในรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวขึ้ น ไดแ้ก่  

(ก) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรสอบบญัชี ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำย ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรปฏบิติัตำมค ำสัง่ หรือตำม

กฎหมำย หรือประกำศของสมำคม  

(ข) ค่ำจดัท ำ จดัพิมพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลกำรจดัสรรหน่วยลงทุน ค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัท ำและจดัพิมพ ์ใบค ำขอเปิด

บญัชีกองทุน สมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใบค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน บตัรตวัอยำ่งลำยมือช่ือ เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ค่ำจดัท ำ 

จดัพิมพ ์และจดัส่งหนังสือบอกกล่ำวรำยงำนต่ำงๆ สำสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ค) ค่ำจดัท ำ จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสำรท่ีเกี่ยวกบักำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงกำร ค่ำใชจ้่ำยในกำร  

ลงประกำศในหนังสือพิมพ ์กำรจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน กำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจำก

กำรปฏบิติัตำมกฎหมำย ก.ล.ต.  

(ง) ค่ำจดัท ำ ค่ำพิมพแ์ละจดัส่งหนังสือช้ีชวนและรำยงำนประจ ำปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(จ) ค่ำแปลเอกสำรท่ีเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของกองทุนเป็นภำษำต่ำงประเทศ  

(ฉ) ค่ำใชจ้ำ่ยอนัเกี่ยวเน่ืองจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น คำ่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย หรือภำษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งใน

ประเทศไทยและต่ำงประเทศ คำ่ใชจ้่ำยในกำรรบัรำคำหลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิและหรือ

สอบทำนมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัใหม้ีกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและระดบัควำมเส่ียงของกำร

ลงทุน ค่ำธรรมเนียมผูร้บัฝำกทรพัยสิ์นในต่ำงประเทศ เป็นตน้  

(ช) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรสอบบญัชีซ่ึงรวมถึงกำรตรวจสอบทรพัยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศและต่ำงประเทศ ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำย 

ค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรปฏบิติัตำมค ำสัง่ หรือตำมกฎหมำย หรือประกำศของสมำคม  

(3) ค่ำใชจ้ำ่ยและภำษีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักำรด ำเนินงำนของกองทุนท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนเมื่อมีค่ำใชจ้่ำยเกิดขึ้ น

ตำมจ ำนวนท่ีจำ่ยจริง และในทำงบญัชีจะตดัจ่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยของกองทุนครั้งเดียวทั้งจ ำนวน ไดแ้ก่  

(ก) ค่ำเอกสำรทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่ำเอกสำรกำรลงบญัชีกองทุน  

(ข) ค่ำใชจ้ำ่ย (ถำ้มี) ในกำรด ำเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัหน้ำท่ีหรือเรียกค่ำ

สินไหมทดแทนควำมเสียหำยจำกบริษัทจดักำรเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดร้บัค ำสัง่จำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ค่ำใชจ้ำ่ยดำ้นกฎหมำยเพื่อรกัษำสิทธิของกองทุน ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรติดตำมหน้ีของกองทุน  

(ค) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรรบัช ำระหน้ีเป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนกำรช ำระหน้ีดว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหน้ี ค่ำธรรมเนียมศำล 

ค่ำธรรมเนียมทนำยควำม คำ่ใชจ้่ำยในดำ้นนิติกรรม คำ่ประเมนิรำคำ ค่ำจดจ ำนอง คำ่ปลอดจ ำนอง ค่ำจดัพิมพ์

เอกสำร  

(ง) ค่ำใชจ้ำ่ย หรือคำ่ธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทำงรำชกำร ค่ำใชจ้ำ่ยเกี่ยวกบักำรไดม้ำซึ่งหลกัประกนัของสิทธิ

เรียกรอ้งอนัเกิดจำกกำรรบัช ำระหน้ีเป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนกำรช ำระหน้ีดว้ยเงินสดตำมตรำสำรแห่งหน้ี ค่ำใชจ้ำ่ยดำ้น

ภำษี ค่ำท ำประกนัภยั ดูแล และเก็บรกัษำตลอดจนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอนทรพัยสิ์นดงักล่ำว  
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(จ) ค่ำใชจ้่ำยในกำรรบัช ำระเงินค่ำซื้ อหน่วยลงทุน ค่ำใชจ้่ำยในกำรช ำระเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ฉ) ค่ำธรรมเนียมธนำคำรต่ำง ๆ ค่ำอำกรแสตมป์ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำโทรศพัท ์คำ่โทรสำร คำ่ประกำศใน

หนังสือพิมพ ์ค่ำไปรษณียำกรส ำหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่ำพำหนะ คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรส่ือสำรโตต้อบ

โดยวิธีอืน่ท่ีมิใช่ทำงไปรษณีย ์ 

(ช) ค่ำใชจ้ำ่ยต่ำงๆ ในกำรช ำระบญัชีและเลิกกองทุน  

(ซ) ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรติดตำมทวงถำม หรือกำรด ำเนินคดีเพื่อกำรรบัช ำระหน้ีใด ๆ ของกองทุนรวม  

(ฌ) ค่ำใชจ้่ำยอนัเกี่ยวเน่ืองจำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เช่น คำ่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย หรือภำษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งใน

ประเทศไทยและต่ำงประเทศ คำ่ใชจ้่ำยในกำรรบัรำคำหลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นกำรค ำนวณมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิและหรือ

สอบทำนมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ คำ่ใชจ้่ำยในกำรจดัใหม้ีกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและระดบัควำมเส่ียงของกำร

ลงทุน เป็นตน้  

(ญ) ค่ำใชจ้่ำยของผูร้บัฝำกทรพัยสิ์นในต่ำงประเทศ หรือศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยใ์นต่ำงประเทศเพื่อเก็บรกัษำทรพัยสิ์น

ในต่ำงประเทศ รวมทั้งค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรฝำกทรพัยสิ์นในต่ำงประเทศ เช่น 

ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินในต่ำงประเทศ หรือ ค่ำธรรมเนียมในกำรท ำรำยกำร คำ่ใชจ้ำ่ยของผูดู้แลผลประโยชน์ใน

กำรติดต่อกบับุคคลภำยนอก เป็นตน้  

(ฎ) ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยท่ีเกี่ยวกบักำรช ำระรำคำ รบัช ำระรำคำ ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น 

ค่ำธรรมเนียมธนำคำร ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยในกำรใชบ้ริกำร Settlement Advance หรือ Contractual 

Settlement เป็นตน้  

(ฏ) ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกิดขึ้ นจำกผลต่ำงระหว่ำงอตัรำแลกเปล่ียนและวิธีกำรค ำนวณค่ำธรรมเนียมผูร้บัฝำกทรพัยสิ์นใน

ต่ำงประเทศ กบัจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระจริง  

(4) ค่ำธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกบักำรซ้ือขำยหลกัทรพัย ์ซ่ึงจะรวมอยูใ่นตน้ทุนของค่ำซ้ือหลกัทรพัย ์เมื่อมีกำรซ้ือ

หลกัทรพัยแ์ละจะถูกหกัจำกค่ำขำยหลกัทรพัยเ์มื่อมีกำรขำยหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่  

(ก) ค่ำอำกรแสตมป์  

(ข) ค่ำธรรมเนียมหรือค่ำนำยหน้ำกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย ์ 

(ค) ค่ำธรรมเนียมกำรแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ค่ำประกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ ทั้งท่ีเกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่ำงประเทศ  

(ง) ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรติดต่อซ้ือขำยหลกัทรพัย ์เช่น ค่ำโทรศพัทท์ำงไกล ค่ำโทรสำรทำงไกล เป็นตน้  

(5) ค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรจดักำรกองทุนซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15 (ถำ้มี) โดยบริษัทจดักำรจะเรียกเก็บจำก

กองทุนตำมจ ำนวนเงิน และเวลำท่ีเกิดค่ำใชจ้ำ่ยน้ันจริง ทั้งน้ี กำรเรียกเก็บค่ำใชจ้ำ่ยดงักล่ำวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 

ต่อปีของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจดักำรจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนท่ีเกินกวำ่อตัรำท่ีก ำหนด  

 

หมำยเหตุ :  

ในกรณีท่ีมีค่ำใชจ้่ำยตำมหวัขอ้ 15 อื่นๆ ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักองทุนตำม (5) บริษัทจดักำรจะเปิดเผยแยกเป็น

รำยกำรอยำ่งชดัเจนในหนังสือช้ีชวนฉบบัขอ้มลูกองทุนรวมท่ีผูล้งทุนควรทรำบและในรำยงำนประจ ำปี ซ่ึงบริษัท

จดักำรจะจดัท ำเมื่อส้ินรอบระยะเวลำบญัชีแต่ละปี  

กำรตดัจ่ำยคำ่ใชจ้่ำยดงักล่ำวจะเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสมำคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบั

อนุญำตแห่งประเทศไทย  
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15.3. ค่ำธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจำกผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำยหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี  

 

15.3.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี  

15.3.3. ค่ำธรรมเนียมกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ไม่มี  

 

15.3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน : มี  

ตำมท่ีนำยทะเบียนเรียกเก็บ 

 

15.3.5. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตำมท่ีนำยทะเบียนเรียกเก็บ 

 

15.3.6. ค่ำปรบักรณีขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลำถือครองท่ีก ำหนดในโครงกำร (Exit Fee) : ไม่มี  

 

15.3.7. ค่ำธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

รำยละเอียดเพิ่มเติม:  

ค่ำธรรมเนียมกำรหกัเงินจำกบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถำ้มี) ตำมอตัรำท่ีธนำคำรพำณิชย ์หรือสถำบนักำรเงิน

ก ำหนดโดยตดัจ่ำยจำกบญัชีเงินฝำกของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดักำรอำจเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียนด ำเนินกำรใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทจดักำรด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรำย 

ตำมท่ีจ่ำยจริง เช่น ค่ำแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่ำวทรำบ  

 

15.4. วิธีกำรค ำนวณและตดัจ่ำยค่ำธรรมเนียม :  

บริษัทจดักำรจะค ำนวณคำ่ธรรมเนียมกำรจดักำร ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนทุก

วนัท่ีมีกำรค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชจ้ ำนวนเงินท่ีไดร้บัจำกกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนเป็นฐำนในกำรค ำนวณ

ค่ำธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจำกกองทุนโดยกำรตดัจำ่ยจำกบญัชีของกองทุนตำมดุลยพินิจของบริษัทจดักำร 

15.5. กำรเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำย :  

15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรมีควำมประสงคจ์ะลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยตำมท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงกำร และได้

ด ำเนินกำรดงักล่ำวแลว้ บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบอยำ่งทัว่ถึงภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่

วนัท่ีมีกำรลดค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำว  ทั้งน้ี กำรเปิดเผยขอ้มลูจะกระท ำโดยวธีิกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำให้

มัน่ใจไดว้่ำผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร หรือ ณ สถำนท่ีใน

กำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดักำร และผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถำ้มี) เป็นตน้ 

 

กำรลดค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยใหแ้ตกต่ำงไปจำกโครงกำร ใหถื้อว่ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ใหค้วำม

เห็นชอบกำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรในเร่ืองดงักล่ำวเมื่อบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรตำมขำ้งตน้แลว้ 
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15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรกองทุนรวมมีควำมประสงคจ์ะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยเพิ่มขึ้ นตำมท่ีระบุ

ไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรกองทุนรวมจะค ำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลกบัสภำพปกติทำงธุรกิจและประโยชน์ของลูกคำ้

เป็นส ำคญั และจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหนำ้อยำ่งทัว่ถึงดว้ยวธีิกำรท่ีเหมำะสมอนัท ำใหม้ัน่ใจได้

ว่ำผูล้งทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูดงักล่ำว โดยอยำ่งน้อยจะจดัใหม้ีกำรเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดักำร และ ณ 

สถำนท่ีในกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดักำร และผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน (ถำ้มี)  

ทั้งน้ี ตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

15.5.2.1  ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่ำอตัรำขั้นสูงของ

ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเดิมตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำร บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบ

ล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่ 3 วนัท ำกำรก่อนกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยเพิ่มขึ้ น 

15.5.2.2  ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นเกินกว่ำอตัรำขัน้สูงของ

ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเดิม ในรอบระยะเวลำยอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรประสงคจ์ะขึ้ นค่ำธรรมเนียม

หรือค่ำใชจ้ำ่ยดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  ในกรณีท่ีเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สูง

ดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวใหผู้ล้งทุนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกวำ่ 60 วนัก่อนกำรเรียกเก็บ

ค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยท่ีเพิม่ขึ้ นดงักล่ำว 

(ข)  ในกรณีท่ีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยเพิ่มขึ้ นเกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของอตัรำขัน้สูง

ดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ โดยไม่จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ 15.5.2 วรรคหน่ึง 

ทั้งน้ี กำรเปล่ียนแปลงตำมขอ้ 15.5.1 วรรคสอง และ 15.5.2.2 บริษัทจดักำรจะตอ้งแจง้ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ทรำบภำยใน 15 วนั นับแต่วนัเปล่ียนแปลงค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยดงักล่ำว 

 

15.5.3 ในกรณีท่ีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกวำ่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขำยหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรอำจเรียก

เก็บค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ี ไม่เกินเพดำนค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรท่ีระบุไวใ้นโครงกำร  

 

15.6. หมำยเหตุ :  

ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นอตัรำท่ีรวม

ภำษีมลูค่ำเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัรำภำษีมลูคำ่เพิ่มหรือภำษีอื่นใดมีกำรเปล่ียนแปลง บริษทัจดักำรสงวนสิทธิใน

กำรแกไ้ขอตัรำคำ่ธรรมเนียมและค่ำใชจ้ำ่ยทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  

 

16.1. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำ

หน่วยลงทุน : ต่ำงประเทศ  

 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดักำรจะค ำนวณมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตำมหลกัเกณฑ ์และวธีิกำรท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

กำรค ำนวณมลูค่ำยุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตรำสำรท่ีเสนอขำยในต่ำงประเทศ บริษัทจดักำรจะใชห้ลกักำรโดย
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เทียบเคียงกบัประกำศสมำคมบริษัทจดักำรลงทุน ซ่ึงไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะ

ใชข้อ้มลูล่ำสุดท่ีประกำศหรือไดร้บัจำกสถำบนัหรือหน่วยงำนอืน่ใดท่ีใชอ้ำ้งอิงอยำ่งเป็นทำงกำร ทั้งน้ี บริษัทจดักำร

อำจเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมำของขอ้มลูอำ้งอิงไดภ้ำยใตค้วำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประกำศ

ของสมำคมบริษัทจดักำรลงทุน คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. รวมถึงท่ีจะประกำศแกไ้ข

หรือประกำศเพิ่มเติมในอนำคต  

ในกรณีท่ีมีกำรลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตรำสำรท่ีเสนอขำยในต่ำงประเทศ โดยมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำ

แลกเปล่ียน บริษัทจดักำรจะใชข้อ้มลูท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ มลูคำ่ยติุธรรมของสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงท่ีไดจ้ำก 

Bisnews ในกรณีท่ี Bisnews ไมไ่ดป้ระกำศมลูค่ำยุติธรรมดงักล่ำว บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชม้ลูค่ำยุติธรรมจำก

ธนำคำรพำณิชยค์ู่คำ้ท่ีไดเ้ขำ้ท ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงบริษัทจดักำรและผูดู้แลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั ทั้งน้ี 

บริษัทจดักำรอำจเปล่ียนแปลงกำรใชม้ลูคำ่ยุติธรรมดงักล่ำวไดภ้ำยใตค้วำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

2. บริษัทจดักำรจะค ำนวณและประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตำมระยะเวลำดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่ำหน่วยลงทุนอยำ่งน้อยในวนัดงัน้ี  

(ก) ค ำนวณทุกส้ินวนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน 

(ข) ค ำนวณทุกส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

(ค) ค ำนวณทุกส้ินวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละเดือน และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

(ง) ค ำนวณทุกส้ินวนัท่ีปรำกฏเหตุกำรณท่ี์น่ำเช่ือไดว้ำ่จะมีผลกระทบต่อมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิหรือมลูค่ำหน่วยลงทุน

อยำ่งมีนัยส ำคญั และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

(2.2) ค ำนวณและประกำศรำคำขำยและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอยำ่งน้อยในวนัดงัน้ี 

(ก) ค ำนวณทุกส้ินวนัท ำกำรก่อนวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน และประกำศภำยในวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน 

(ข) ค ำนวณทุกส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุนโดยใชม้ลูคำ่หน่วยลงทุนของวนัดงักล่ำวเป็นเกณฑใ์นกำรค ำนวณ

รำคำ และประกำศภำยในวนัท ำกำรถดัไป  

 

มลูค่ำหน่วยลงทุน หมำยถึง มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิหำรดว้ยจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดเมื่อส้ินวนัท ำ

กำรท่ีค ำนวณน้ัน  

มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุนและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีประกำศขำ้งตน้ ตอ้ง

ไดร้บักำรรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน จ ำนวนหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

3. กำรใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยและรำคำรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน หรือ

จ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี  

(3.1) ค ำนวณและประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธีิกำรปัดเศษทศนิยม

ตำมหลกัสำกล  

(3.2) ค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ิธีกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล 

ส ำหรบัมลูคำ่หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณ รำคำขำยหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต ำแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูค่ำ

หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นกำรค ำนวณรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต ำแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

(3.3) ประกำศมลูคำ่หน่วยลงทุนตำมท่ีค ำนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต ำแหน่งโดยตดัทศนิยม

ต ำแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกำศรำคำขำยและรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตำมท่ีค ำนวณไดใ้น (3.2)  
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(3.4) ค ำนวณจ ำนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต ำแหน่ง โดยใชว้ธีิกำรปัดเศษทศนิยมตำมหลกัสำกล 

แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต ำแหน่งโดยตดัทศนิยมต ำแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจำกกำรค ำนวณตำม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดักำรจะน ำผลประโยชน์น้ันรวมเขำ้เป็น

ทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  

4. กำรค ำนวณมลูคำ่หลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่ำงประเทศเป็นเงินบำท  

ส ำหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่ำงประเทศ บริษทัจดักำรจะค ำนวณมลูค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหรือ

รำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเงินดอลลำร ์(สรอ./บำท) ระหวำ่งธนำคำร ตำมประกำศ

ของธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำดว้ยอตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของธนำคำรพำณิชย ์ณ ส้ินวนัท ำกำรซ้ือขำยน้ัน และใน

กรณีท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกำศอตัรำแลกเปล่ียนดงักล่ำวหรือกรณีท่ีบริษัทจดักำรโดยควำมเห็นชอบ

ของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวำ่อตัรำแลกเปล่ียนน้ันไม่มีควำมเหมำะสม หรือ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกำศของสมำคม

บริษัทจดักำรลงทุน คณะกรรมกำร ก.ล.ต.หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ท่ีจะประกำศแกไ้ขหรือประกำศ

เพิ่มเติมในอนำคต บริษัทจดักำรอำจพิจำรณำใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนท่ีประกำศโดยหน่วยงำนอื่นใดแทน หรือตำมท่ีมี

ประกำศแกไ้ขหรือประกำศเพิ่มเติมได ้ 

ประกำศรำคำขำยหน่วยลงทุนและ/หรือรำคำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท ำกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน ภำยใน 1 วนัท ำ

กำร 

16.3. แหล่งขอ้มลูกำรเปิดเผยมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดักำรจะประกำศมลูคำ่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่ำหน่วยลงทุน และรำคำหน่วยลงทุนของกองทุนทำงเว็บไซตข์อง

บริษัทจดักำร 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถประกำศทำงเว็บไซตไ์ด ้บริษัทจดักำรอำจพจิำรณำประกำศทำงช่องทำงอื่นท่ีเหมำะสมแทน อำทิ 

ประกำศไว ้ณ ท่ีท ำกำรของบริษทัจดักำร เป็นตน้ 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทำงกำรประกำศอื่นใดท่ีเหมำะสมแทนกำรประกำศทำง

เว็บไซตข์องบริษัทจดักำร และบริษัทจดักำรจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบล่วงหน้ำ 

 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีท่ีมลูค่ำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีท่ีรำคำหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งน้อยกว่ำหน่ึงสตำงค ์หรือต่ำงจำกรำคำ

หน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตำงคข์ึ้ นไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษัทจดักำรจะ

จดัท ำและส่งรำยงำนใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทรำบถึงควำมผิดพลำดภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีพบวำ่รำคำหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัใหม้สี ำเนำรำยงำนดงักล่ำวไว ้ณ ท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำรเพื่อใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้โดยรำยงำนดงักล่ำวจะมีรำยกำรอยำ่งน้อย ดงัต่อไปน้ี  

(ก) รำคำหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(ข) รำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(ค) สำเหตุท่ีท ำใหร้ำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) มำตรกำรป้องกนัเพื่อมิใหร้ำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสำเหตุ

มำจำกปัจจยัภำยนอกท่ีไม่อำจควบคุมได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครั้งสุดทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขำยหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีท่ีเหตุของควำมผิดพลำดซ่ึงท ำใหร้ำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตำมวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อกำรค ำนวณรำคำ

หน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น กำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียผิดพลำด เป็นตน้ บริษัทจดักำรจะแกไ้ขรำคำหน่วยลงทุนให้

ถูกตอ้งนับแต่วนัท่ีบริษัทจดักำรพบวำ่รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  
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2. ในกรณีท่ีรำคำหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตำงคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัรำ

ตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของรำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษัทจดักำรจะค ำนวณรำคำหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัท่ีพบ

รำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีรำคำหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ีเฉพำะวนัท่ีรำคำหน่วยลงทุน

ท่ีไม่ถูกตอ้งต่ำงจำกรำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตำงคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัรำส่วนตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของ

รำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(1) จดัท ำรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำใหเ้สร็จส้ินภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีพบว่ำ

รำคำหน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกตอ้ง และส่งรำยงำนดงักล่ำวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีค ำนวณ

รำคำหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรำยงำนดงักล่ำวภำยในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ี

บริษัทจดักำรส่งรำยงำนใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี รำยงำนดงักล่ำวจะมรีำยกำรอยำ่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

(ก) รำคำหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(ข) รำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(ค) สำเหตุท่ีท ำใหร้ำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) กำรด ำเนินกำรของบริษัทจดักำรเมื่อพบว่ำรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะจดัใหม้สี ำเนำรำยงำนตำม (1) ไว ้ณ ท่ีท ำกำรของบริษัทจดักำร เพื่อใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร 

ก.ล.ต. สำมำรถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขรำคำหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นรำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งภำยในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลู

ในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำตำม (1)  

(3) ประกำศช่ือกองทุนรวมท่ีมกีำรแกไ้ขรำคำตำม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีกำรแกไ้ขรำคำตำม (2)ในหนังสือพิมพ์

รำยวนัอยำ่งน้อยหน่ึงฉบบัภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรำยงำนดงักล่ำว  

(4) ชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสือใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อหรือขำยคืน

หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลำท่ีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทรำบถึงกำรแกไ้ขรำคำตำม (2) และกำรชดเชยรำคำ 

ภำยใน 5 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรำยงำนดงักล่ำว  

(5) จดัท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกนัเพื่อมิใหร้ำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรำยงำนดงักล่ำว พรอ้มทั้งส ำเนำ

รำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำท่ีจดัท ำตำม (1) ใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำร

ชดเชยรำคำน้ัน เวน้แต่ในกรณีท่ีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอกท่ีไมอ่ำจควบคุมได ้บริษัท

จดักำรจะไม่ส่งรำยงำนมำตรกำรป้องกนัใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. แต่จะส่งส ำเนำเอกสำรท่ีผูดู้แล

ผลประโยชน์รบัรองวำ่กำรท่ีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอกท่ีไม่อำจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในกำรชดเชยรำคำตำมขอ้ 2 (4) บริษัทจดักำรจะปฏบิติัตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำร ดงัต่อไปน้ี  

(1) กรณีรำคำหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กตอ้งต ำ่กวำ่รำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (understate) บริษัทจดักำรจะปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนซ่ึงมีมลูค่ำ

เท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

หำกปรำกฏวำ่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ี

จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะจำ่ยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำท่ีขำดอยู ่หรือลดจ ำนวน

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจำ่ยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำท่ีขำดอยู ่แลว้แต่กรณี 

เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่กำรท่ีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอกท่ีไม่อำจ

ควบคุมได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครั้งสุดทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขำย

หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวำ่มสีำเหตุดงักล่ำว  

(ข) กรณีท่ีเป็นกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทุนของผูข้ำยคืนหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวน
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ซ่ึงมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจำ่ยเงินของกองทุนเปิด

เป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทุน แต่หำกปรำกฏว่ำผูข้ำยคืนหน่วย

ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่บริษัทจดักำรจะจำ่ยเงินของกองทุนเปิดเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อ

ชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทุน  

(2) กรณีรำคำหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กตอ้งสูงกวำ่รำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (overstate) บริษัทจดักำรจะปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นกำรขำยหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะเพิ่มจ ำนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนซ่ึงมี

มลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ำยเงินของกองทุนเปิดเป็น

จ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำ เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีท่ีเป็นกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะลดจ ำนวนหน่วยลงทุนของผูข้ำยคืนหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวน

ซ่ึงมีมลูค่ำเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัรำคำหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

หำกปรำกฏวำ่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวำ่จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ี

จะตอ้งลด บริษัทจดักำรจะจำ่ยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำท่ีขำดอยู ่หรือลดจ ำนวน

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจำ่ยเงินของบริษัทจดักำรเองเป็นจ ำนวนเท่ำกบัส่วนต่ำงของรำคำท่ีขำดอยู ่แลว้แต่กรณี 

เพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่กำรท่ีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอกท่ีไม่อำจ

ควบคุมได ้เช่น รำคำหลกัทรพัยต์ำมรำคำตลำดครั้งสุดทำ้ยของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขำย

หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวำ่มสีำเหตุดงักล่ำว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรตอ้งชดเชยรำคำเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ำยคืนหน่วยลงทุนรำยใดมีมลูคำ่ไม่ถึง

หน่ึงรอ้ยบำท บริษัทจดักำรอำจน ำเงินชดเชยรำคำไปรวมจ่ำยในโอกำสแรกท่ีมีกำรจำ่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถำ้

บุคคลดงักล่ำวไม่มีสถำนะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจดักำรจะชดเชยรำคำใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 5 วนัท ำกำรนับ

แต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรำยงำนกำรแกไ้ขรำคำยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  

กำรจำ่ยเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูข้ำยคืนหน่วยลงทุนตำม (1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตำม 2(ก) 

บริษัทจดักำรอำจจำ่ยเงินของบริษัทจดักำรเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้ 

4. บริษัทจดักำรจะรบัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจำกรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรประกำศ

กำรแกไ้ขรำคำตำมขอ้ 2(3) ในหนังสือพิมพ ์ค่ำออกเช็ค ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดัส่งเงินชดเชยรำคำใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน

และผูข้ำยคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีรำคำหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสำเหตุมำจำกปัจจยัภำยนอกท่ีไม่อำจ

ควบคุมได ้

 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง :  

 

17.1. ช่ือบริษัทจดักำร :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกดั  

 

17.2. ช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  

 

17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  
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17.4. ช่ือของผูร้บัมอบหมำยงำนดำ้นกำรจดักำรลงทุน (Outsource) :  

17.5. ท่ีปรึกษำ :  

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นำยพรีะเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

ช่ือ : นำยพจน์ อศัวสนัติชยั  

ช่ือ : นำยธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

ช่ือ : นำงสำววนันิสำ งำมบวัทอง 

ช่ือ : นำงสำวสุลลิต อำดสว่ำง  

ช่ือ : นำยสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

ช่ือ : นำงสำวโสรยำ ตินตะสุวรรณ์ 

ช่ือ : นำงสำวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์ 

ช่ือ : นำงสำวธญัพร  ตั้งธโนปจยั 

ช่ือ : นำงสำวอริสำ ชุมวสิูตร 

ช่ือ : นำงสำวรุ่งนภำ แสงจนัทร ์

ช่ือ : นำงสำว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์

ช่ือ : นำงสำว เตชินี พรเพ็ญพบ 

รำยละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

17.7. กำรแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพำะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ  าปีของกองทุนรวม :  

 

18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี : วนัท่ี  เดือน  

 

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก : วนัท่ี  
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18.3. รำยละเอียดเพิ่มเติม :  

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี วนัท่ีครบก ำหนดตำมอำยโุครงกำร  

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก วนัท่ีครบก ำหนดตำมอำยุโครงกำร  

 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ :  

กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรหรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

19.1 บริษัทจดักำรอำจขอใหส้ ำนักงำนใหค้วำมเห็นชอบแทนกำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ทั้งน้ี ส ำนักงำนอำจ

ก ำหนดเง่ือนไขใหบ้ริษัทจดักำรปฏบิติัเพื่อประโยชน์ในกำรแกไ้ขโครงกำรก่อนใหค้วำมเห็นชอบก็ได ้

(1) กำรเปล่ียนแปลงขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรขำยและกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(2) กำรเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ท ำใหสิ้ทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง 

(3) กำรเปล่ียนแปลงประเภทของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยกำร

ลงทุน 

(4) กำรค ำนวณและกำรประกำศมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน หรือรำคำรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ตำมขอ้ 16 

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

กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรตำมวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอยำ่งมีนัยส ำคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ท ำใหผ้ลตอบแทน

และควำมเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอยำ่งมีนัยส ำคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

 

19.2 กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรโดยใชว้ธีิกำรขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน หำกปรำกฎวำ่มติเสียงขำ้งมำกหรือมติพิเศษมี

จ ำนวนไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 ใหบ้ริษัทจดักำรส่งเอกสำรหลกัฐำนเกี่ยวกบักำรขอมติและกำรนับมติ

ไปยงัผูดู้แลผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลกำรนับมติน้ัน 

โดยกำรแกไ้ขโครงกำรหรือวิธีกำรจดักำรในเร่ืองกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ ใหร้วมถึง

เร่ืองดงัต่อไปน้ี  

(1) กำรเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบำยกำรลงทุนของกองทุนท่ีท ำใหผ้ลตอบแทนและควำมเส่ียงของกองทุน

เปล่ียนแปลงอยำ่งมีนัยส ำคญั  

(2) กำรช ำระค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น  

(3) กำรควบรวมกองทุนระหว่ำงกองทุนท่ีมีนโยบำยกำรลงทุน ควำมเส่ียงและระดบัควำมเส่ียงของกำรลงทุน (risk 

spectrum) แตกต่ำงกนั  

(4) กำรรบัช ำระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน  

(5) กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยเพิ่มขึ้ นเกินกว่ำอตัรำรอ้ยละ 5 ของค่ำธรรมเนียมหรือค่ำใชจ้ำ่ยเดิม

ตำมท่ีระบุไวล่้ำสุดในโครงกำร 

(6) กำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกำรประกนั ผูป้ระกนั สิทธิ หน้ำท่ี และควำมรบัผิดชอบของผูป้ระกนั หรือกำรแกไ้ข

เพิ่มเติมสญัญำประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ (ถำ้มี) 

 

19.3 กำรแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวำ่ส ำนักงำนใหค้วำมเห็นชอบแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรในเร่ือง

ดงักล่ำว 

(1) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดร้บัประโยชน์เพิ่มขึ้ นในกรณีดงัน้ี 
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(ก) กำรลดมลูคำ่ขัน้ต ำ่ในกำรซ้ือหน่วยลงทุน 

(ข) กำรเพิ่มช่องทำงในกำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(ค) กำรเพิ่มจ ำนวนผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืน 

(ง) กำรเพิ่มควำมถ่ีของกำรส่งค ำสัง่ซ้ือขำยหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลำซ่ึงไม่กระทบต่อสถำนะกำรลงทุนของกองทุน

รวมอยำ่งมีนัยส ำคญั 

(จ) กำรลดเวลำส่งค ำสัง่ซ้ือขำยหน่วยลงทุนล่วงหน้ำกอ่นมีกำรเปิดใหข้ำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(2) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตอ้งด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ท่ีออกโดยอำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว 

(3) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและรำยละเอียดอื่นของบุคคลใหถู้กตอ้ง 

(4) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ 

(5) กำรแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อลดค่ำธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตำมขอ้ 15.5.1 วรรค 2 

 

19.4 เวน้แต่กฎหมำยก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น ในกำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่ำจะโดยกำรจดัประชุม ผูถื้อ

หน่วยลงทุนหรือโดยกำรส่งหนังสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หำกผูถื้อหน่วยลงทุนเห็นว่ำ มติของผูถื้อหน่วยลงทุนใน

ครั้งน้ันไม่ชอบดว้ยกฎหมำยหรือบริษัทหลกัทรพัยฝ่์ำฝืนหรือไม่ปฏบิติัตำมมำตรำ 129/2 หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏบิติั

ตำมหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข หรือวิธีกำรท่ีกำหนดตำมมำตรำ129/3 ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกวำ่หำ้คนและมีหน่วยลงทุน

นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในหำ้ของจำนวนหน่วยลงทุนท่ีจำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม

น้ัน จะรอ้งขอใหศ้ำลสัง่เพิกถอนมติของผูถื้อหน่วยลงทุนครั้งน้ันก็ได ้แต่ตอ้งรอ้งขอต่อศำลภำยในส่ีสิบหำ้วนันับแต่

วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน มีมติใหแ้กไ้ข 

 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรในกำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่ำว ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนด

ในขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดักำรกองทุนรวม ทั้งน้ี กำรขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงกำรเป็นไป

ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรำ 129 มำตรำ 129/1 มำตรำ 129/2 และมำตรำ 129/3 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

20. ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ :  

20.1 กำรถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสำม  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไม่เกินหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้

ทั้งหมด  ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ี

จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดักำรตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกินกว่ำ

หน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมด และด ำเนินกำรแกไ้ขสดัส่วนกำรถือหน่วยลงทุนของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันใหม้ีจ ำนวนไม่เกินหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

กองทุนรวมน้ันภำยในระยะเวลำท่ีประกำศก ำหนด หรือด ำเนินกำรเลิกกองทุนรวมน้ันทนัที เวน้แต่เขำ้ขอ้ยกเวน้ตำม

ประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน เร่ือง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำท่ีของ

บริษัทจดักำร 
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20.2 กำรรบัผลประโยชน์ตอบแทน เน่ืองจำกกำรท่ีกองทุนใชบ้ริกำรบุคคลอื่น  

บริษัทจดักำรอำจรบัผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อกองทุนจำกบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริกำร อนัเน่ืองจำกกำรใชบ้ริกำรของ

บุคคลดงักล่ำวในกำรจดักำรกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตำมหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรบัไวน้ั้นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีมีมลูคำ่ในทำงเศรษฐกิจ และตอ้งเกี่ยวกบับทบำทโดยตรง

ของควำมเป็นกองทุนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่ำบริษัทจดักำรใชบ้ริกำรของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกินควำมจ ำเป็น เพื่อใหก้องทุน

ไดร้บัประโยชน์จำกบุคคลดงักล่ำว  

ในกำรจดัสรรผลประโยชน์ตำมวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรบริหำรจดักำรของบริษัทจดักำร บริษัทจดักำร

ตอ้งกระท ำดว้ยควำมเป็นธรรมและค ำนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท่ี์อำจมีไวไ้ดข้องกองทุนน้ันดว้ย 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรไม่สำมำรถรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจำกกำรท่ีกองทุนใชบ้ริกำรบุคคลอื่น (“Soft 

Commission”) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจดักำรได ้เวน้แต่เป็นกำรรบัผลประโยชน์ตำมเทศกำลท่ีเป็นประเพณีนิยม

ตำมแนวทำงปฏบิติัท่ีบริษัทจดักำรประกำศไวภ้ำยในบริษัท ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอำจขอดูแนวทำงน้ีไดท่ี้บริษัทจดักำร 

 

20.3 กำรวำงทรพัยส์ ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภมูิล ำเนำในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยำ่งอื่น บริษัทจดักำรจะอำ้งอิงท่ีอยูข่อง

บริษัทจดักำรเป็นภูมิล ำเนำเพื่อกำรวำงทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีกำรวำงทรพัย ์

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุนกสิกรไทย จ ำกดั  

ท่ีอยู:่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 

10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสำร 0 2673 3988 

20.4 ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมำยภำษีต่ำงประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

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

(ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่ำ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 กฎหมำยฉบบัดงักล่ำวก ำหนดให้

สถำบนักำรเงินท่ีไม่ใช่สญัชำติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกำ (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รำยงำน

ขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีของบุคคลท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภำษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกำ (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดำ/นิติ

บุคคล สญัชำติอเมริกนั ผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูถ่ำวรในสหรฐัอเมริกำ และผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูท่ำงภำษีในสหรฐัอเมริกำ) ซ่ึงเปิดหรือ

มีไวก้บั FFI น้ัน นอกจำกน้ียงัปรำกฏดว้ยว่ำในปัจจุบนัมรีฐับำลในหลำยประเทศก ำลงัด ำเนินกำรออกกฎหมำยท่ีมี

ขอ้ก ำหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลำ้ยคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมำยดงักล่ำววำ่ 

“กฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจดักำรถือว่ำเป็น FFI ตำมบทนิยำมของ FATCA ซ่ึงถูกก ำหนดใหต้อ้งเขำ้ผกูพนัตนกบัหน่วยงำน

สรรพำกรของประเทศสหรฐัอเมริกำโดยมีหน้ำท่ีตอ้งรำยงำนขอ้มลูและธุรกรรมทำงกำรเงินของบุคคลสญัชำติอเมริกนั

และบุคคลท่ีมีลกัษณะตำมหลกัเกณฑท่ี์ FATCA ก ำหนด หน้ำท่ีในกำรตรวจสอบขอ้มลูลูกคำ้เพื่อหำควำมสมัพนัธข์อง

ลูกคำ้กบัประเทศสหรฐัอเมริกำ และรวมถึงหนำ้ท่ีในกำรก ำหนดใหลู้กคำ้บำงประเภทตอ้งจดัท ำเอกสำรยนืยนัตนตำม

หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภำยใตข้อ้ก ำหนดของ FATCA หำกกองทุนรวมใดไม่เขำ้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิติัตำมหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่ำวคอื มี

สถำนะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะไดร้บัผลกระทบท่ีส ำคญั

ในสองกรณี คือ 

(1)  ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรำ 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดร้บัจำกรำยได ้ผลประโยชน์หรือเงินจำกกำรขำย

ทรพัยสิ์นทำงกำรเงินในประเทศสหรฐัอเมริกำ (เงินลงทุนทำงตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 
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2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทำงออ้มในทรพัยสิ์นทำงกำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำ (Pass-thru) ซ่ึง

อำจรวมถึงเงินฝำกและเงินลงทุนกบัสถำบนักำรเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกำ ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก ำหนดใหส้ถำบนักำรเงินของประเทศสหรฐัอเมริกำและ FFI ท่ีเขำ้ร่วมผูกพนัตน

ตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนำคำรและสถำบนักำรเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝำกทรพัยสิ์น 

ผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน) มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ท่ีจ่ำยดงักล่ำวก่อนช ำระใหก้บั

กองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2)  ธนำคำรและสถำบนักำรเงินทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝำกทรพัยสิ์น 

และผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเขำ้ร่วมผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดของ FATCA อำจจะปฏเิสธ

หรือระงบักำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินหรือยุติควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดักำร ซ่ึงอำจ

ท ำใหก้องทุนรวมไม่สำมำรถด ำเนินกำรลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด ำเนินกำรลงทุนไดอ้ยำ่งไม่มีประสิทธิภำพ 

รวมถึงอำจท ำใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สำมำรถท ำรำยกำรผ่ำนทำงผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน

ไดอ้ีกต่อไป  

เพื่อมิใหบ้ริษัทจดักำรและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในกำรด ำเนินงำนรวมทั้งเพื่อเป็นกำรรกัษำประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดักำรและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดักำร) จึงเขำ้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิติัตำมหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้ริษทัจดักำรและกองทุนรวมสำมำรถปฏบิติัตำมภำระ

ผูกพนัภำยใตข้อ้ก ำหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดักำรและกองทุนรวม (ซ่ึง

รวมทั้งผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏบิติังำนของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝำกทรพัยสิ์น และผูส้นับสนุนกำรขำย

และรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรดงัน้ี 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขำ้ขำ่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกำ(หรือเป็นบุคคลตำมท่ีกฎหมำย

ต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งก ำหนด) ใหค้ ำยนิยอมบริษัทจดักำรและกองทุนและตวัแทนในกำรน ำส่งขอ้มลู (เช่น 

ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ ำตวัผูเ้สียภำษีของสหรฐัอเมริกำ จ ำนวนและมลูค่ำหน่วยลงทุนคงเหลือ จ ำนวนเงินค่ำขำย

คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีไดร้บั เป็นตน้)ท่ีมีอยูใ่นบญัชีทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันกบับริษัทจดักำร 

ใหก้บัหน่วยงำนของรฐัทั้งในและต่ำงประเทศ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน ำส่งขอ้มลู เอกสำร และ/หรือค ำยนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยนืยนัหรือพิสูจน์ทรำบควำม

เกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกำ เช่น หนังสือแสดงกำรเสียสิทธิในสญัชำติอเมริกนัหรือกำรใหข้อ้มลูตำม

หวัขอ้ท่ีก ำหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงำนสรรพำกรของประเทศสหรฐัอเมริกำ หรือกำรแจง้ปรบัปรุงขอ้มลู

เมื่อขอ้มลูท่ีเคยใหไ้วม้ีกำรเปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน ำส่งหลกัฐำนเพื่อยนืยนักำรเขำ้ร่วมใน FATCA หรือ

กฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง (ในกรณีท่ีเป็นลูกคำ้สถำบนักำรเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้ก ำหนดของกฎหมำยดงักล่ำว 

(3)  ด ำเนินกำรอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นกำรป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิ่มขึ้ นหำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง

ขำ้งตน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนปฏเิสธกำรด ำเนินกำรหรือไม่แสดงเจตนำตอบรบัภำยในระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำร

ก ำหนด บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่งดงัต่อไปน้ีตำมควำมจ ำเป็นและ

ควำมเหมำะสม โดยถือว่ำผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวรบัทรำบ 

กำรด ำเนินกำรตำมท่ีบริษัทจดักำรแจง้น้ีแลว้ และ/หรือไดด้ ำเนินกำรตำมขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นค ำขอเปิดบญัชี   

(1)   ไม่รบัค ำสัง่ซ้ือ/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำว 



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B  62 

 

(2)   ระงบัหรือหยุดใหบ้ริกำร และด ำเนินกำรคืนเงินลงทุนตำมมลูค่ำหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำว 

(3) ด ำเนินกำรหกัเงิน ณ ท่ีจำ่ยจำกรำยไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช ำระคำ่ขำยคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทุนรำยน้ันได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี 

ตอ้งไม่ขดักบักฎหมำยของประเทศไทย 

(4) ด ำเนินกำรอื่นใดอนัเป็นกำรป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท ำใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บั

ประโยชน์เพิ่มขึ้ น หำกมีกำรด ำเนินกำรท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งขำ้งตน้ 

กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวถือเป็นควำมจ ำเป็น และเป็นกำรรกัษำผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพรำะเป็นกำรกระท ำ

เพื่อหลีกเล่ียงมิใหบ้ริษัทจดักำรและกองทุนมีกำรด ำเนินกำรท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมำย

ต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งอนัจะท ำใหก้องทุนอำจตอ้งถูกหกั ณ ท่ีจำ่ย หรือถูกปิดบญัชีธนำคำรตำมท่ีกล่ำวแลว้ขำ้งตน้ ซ่ึง

ในทำงปฏบิติับริษัทจดักำรจะเลือกด ำเนินกำรเฉพำะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขำ้ขำ่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกำ

(หรือเป็นบุคคลตำมท่ีกฎหมำยต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งก ำหนด)เท่ำน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมำยไทยมีกำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก ำหนดเพื่อรองรบักำรด ำเนินกำรตำมท่ีบริษทัจดักำรไดส้งวนสิทธิ

ไวข้ำ้งตน้ บริษัทจดักำร(รวมถึงผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง) จะด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยภำยในประเทศ โดยอำจน ำส่ง

ขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงำน หรือด ำเนินกำรอื่นใดท่ีรำชกำรก ำหนด โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน 

 

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศก าหนด : 

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนไดต้ำมท่ีประกำศก ำหนด บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรเพื่อเปล่ียนให้

บริษัทจดักำรรำยอื่นเขำ้จดักำรกองทุนรวมแทนดว้ยวธีิกำรขอรบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดย

เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตำมจ ำนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมำกกว่ำรอ้ยละ 50 ของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ี

จ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภำยใน 15 วนันับแต่วนัท่ีรูห้รือควรรูว้ำ่ไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได ้ ทั้งน้ี 

หำกมีเหตุจ ำเป็นและสมควร บริษัทจดักำรอำจขอใหส้ ำนักงำน ก.ล.ต. พิจำรณำขยำยระยะเวลำออกไปได ้โดยกำร

คดัเลือกบริษัทจดักำรกองทุนรวมรำยใหม่จะค ำนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส ำคญั และในกรณีท่ีมี

ค่ำใชจ้่ำยเกิดขึ้ นจำกกำรเปล่ียนบริษัทจดักำร บริษัทจดักำรรำยเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ใชจ้่ำยดงักล่ำว หำกบริษัท

จดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดภ้ำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด บริษทัจดักำรจะด ำเนินกำรเลิกกองทุนรวมต่อไป 

 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษัทจดักำรกองทุนรวมมีหนำ้ท่ีปฏบิติัตำมโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหวำ่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดักำรกองทุนรวม และกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ กฎ และค ำสัง่ท่ีออกโดย

อำศยัอ ำนำจแห่งกฎหมำยดงักล่ำว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก ำหนดในโครงกำรขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมำย 

ประกำศ กฎ หรือค ำสัง่ดงักล่ำว หำกบริษัทจดักำรกองทุนรวมไดด้ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ กฎ หรือ

ค ำสัง่น้ัน ใหถื้อว่ำบริษัทจดักำรกองทุนรวมไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตำมโครงกำรแลว้ 

 

บริษัทจดักำรกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตำมท่ีระบุไวใ้นโครงกำรจดักำรกองทุนรวม โดย

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ ำนำจลงนำมในขอ้ผูกพนัระหวำ่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดักำรกองทุนรวม ทั้งน้ี กำรลงนำม

ในขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บักำรแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อวำ่ผูกพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B  63 

 

 

กำรท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงควำมประสงคใ์นกำรซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตำมโครงกำรจดักำร

กองทุนรวมน้ี ไม่วำ่ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่ำผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตำมขอ้ก ำหนดในโครงกำรจดักำร

กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหวำ่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดักำรกองทุนรวม 

 

โครงกำรจดักำรกองทุนรวมท่ีผ่ำนกำรอนุมติัจำกส ำนักงำน หรือผ่ำนกำรแกไ้ขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 129 แห่ง

พระรำชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทำ้ยขอ้ผูกพนัระหวำ่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดักำรกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหว่ำงผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดักำรกองทุนรวม 
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ  ากดั 

1. บริษทัจดัการ :  

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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

กรุงเทพฯ 10400โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  

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

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

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดัการ  

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุน

ก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและคา่ธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย 

และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม

และผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

(2) สงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(3) สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนก าหนดการช าระคืนเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(4) สงวนสิทธิท่ีจะรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตรา

สารแห่งหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(5) สงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมดุบญัชีแสดงสิทธิ 

(6) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติมและจดทะเบียนกองทุน  

(ก) ยืน่ค าขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  

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

เสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีท่ีหลกัฐานดงักล่าวสูญหายหรือถูก

ท าลาย  

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

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

(จ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วิธีจดัการกองทุนภายใตห้วัขอ้ "การขอมติของผูถื้อ

หน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ"  

(ฉ) จดัท าหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน ณ วนัส้ินปีบญัชี และส่งใหแ้ก่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับแต่วนัส้ินปีบญัชีน้ัน  

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

(ซ) ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกกองทุนรวม” และ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลิกกองทุน
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รวม”  

(ฌ) จดัใหม้ีการช าระบญัชีตามหวัขอ้ "การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน"  

 

(2) การบริหารกองทุน  

(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อ

หน่วยลงทุนอยา่งเคร่งครดั  

(ข) น าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่น และซ้ือ ขาย ซ้ือลด ขายลด ไถ่

ถอน จ าหน่าย สัง่โอน รบัโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวน้ั้นตามท่ีบริษัท

จดัการเห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการ

ท่ีไดร้บัอนุมติั ทั้งน้ี โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  

(ค) จดัใหม้ีการฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์  

(ง) สัง่ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่ายโอน ตลอดจนช าระและรบัช าระราคาคา่

หลกัทรพัย ์ 

(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุน

ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียก

เก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุนภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ย

ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

(ช) ก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อ

ใชใ้นการค านวณทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธีิการค านวณมลูคา่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์น

ขณะท่ีค านวณมลูคา่  

(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่าท่ีจ าเป็น เพื่อรกัษา

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ฌ) ดูแล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหาย ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

(3) การจดัท าบญัชีและการรายงาน  

(ก) จดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  

(ข) จดัท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ค) จดัท ารายงานการซ้ือขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจดัส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ง) ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "วิธีการค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์

และวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(จ) ด าเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(ฉ) จดัท าและจดัส่งรายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  
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(4) การขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ก) จดัใหม้ีค าสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  

(ข) ขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุในโครงการและหนังสือช้ีชวน  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีก าหนดในขอ้ "วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน" และ "การ

จดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

(ง) ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การ

เล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายไม่รบัซื้ อคืนไม่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามสัง่” หรือ “การช าระคา่รบัซื้ อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

(จ) ด าเนินการยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนซ่ึงไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการท า

การซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน  

(ฉ) ด าเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(ช) จดัใหม้ีและเก็บรกัษาไวซ่ึ้งสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและด าเนินการใหม้ีการจดัส่งเอกสารแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

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

(ญ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ าการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามท่ี

ระบุเง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน" 

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” 

 

(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น  

(ก) แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

และแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อืน่ตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการ

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

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

ประกาศก าหนด  

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

ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

(ง) แต่งตั้งผูช้ าระบญัชีของกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(จ) แต่งตั้งหรือด าเนินการเป็นนายทะเบียนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  

(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษา (ถา้มี) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได ้

 

(6) การด าเนินการอื่น ๆ  

(ก) กระท านิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษัทจดัการมีอ านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของ

กฎหมาย  

(ข) ปฏบิติัการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้
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ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

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

ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

(ค) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่

ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่น้ัน ใหถื้อว่าบริษัท

จดัการกองทุนไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยค าสัง่ของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้ริษัท

จดัการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหน้าท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่  

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ช่ือ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

2.1 สิทธิของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุน  

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

2.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "สิทธิ หน้าท่ี 

และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดย

เคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดค้ านวณไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "วิธีการค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์

และวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" ของโครงการ  
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(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่

การค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคม

บริษัทจดัการลงทุนไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะท่ีค านวณมลูค่า  

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(จ) ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือช าระผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(ฉ) จ่ายเงินเฉล่ียคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี  

(ช) รบัเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพื่อเขา้บญัชีของกองทุน  

(ซ) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบ หากบริษัทจดัการมิไดป้ฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศค าสัง่ หรือขอ้บงัคบัอื่นใดท่ี

ออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ฌ) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” และ "การไม่ขายไม่รบัซื้ อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่"  

(ฎ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การช าระบญัชีกองทุนจะเสร็จสิ้ น ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชีปฏบิติั

ตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีท่ีผูช้ าระบญัชีกระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 แห่ง

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

(ฏ) ด าเนินการรบัและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทุนในเวลาท่ีก าหนดตามค าสัง่ของบริษัทจดัการโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถด าเนินการรบัหรือ

จ่ายเงินไดท้นัเวลาโดยไมม่ีเหตุผลอนัสมควร 

(ฐ) ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนท าการตรวจสอบบญัชี

หลกัทรพัย ์บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทุนไดภ้ายในเวลาท าการปรกติของผูดู้แลผลประโยชน์  

(ฑ) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอสิระ หรือผูช้ าระบญัชี

ของกองทุน หรือหน่วยงานผูม้ีอ านาจควบคุมผูดู้แลผลประโยชน์ ขอค าช้ีแจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตาม

เกี่ยวกบัการกระท าการใดๆท่ีมผีลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเร่ืองอืน่ใดเกี่ยวกบักองทุน 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งท ารายงานเกี่ยวกบัค าขอดงักล่าวพรอ้มรายงาน

ขัน้ตอนการปฏบิติัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดก้ระท าไปแลว้ หรือท่ีจะกระท าต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  

(ฒ) ด าเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการขออนุญาตน าเงินตราเขา้ออกประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง

ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปริวรรตเงินตรา (ถา้มี)  

(ณ) ด าเนินการช าระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ (ถา้มี) 

(ด) รบัช าระเงินจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบ้ียจาก

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และด าเนินการส่งเงินกลบัมายงัประเทศไทยตาม

ค าสัง่ของบริษัทจดัการ รวมทั้งค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศและแปลงเป็นเงิน

บาทเพื่อค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ถา้มี) 

(ต) น าส่งภาษีท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี) 

(ถ) หน้าท่ีอื่นใดตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมาย ก.ล.ต.ก าหนด 
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(2) หน้าท่ีในการรบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุนโดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูดู้แล

ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ดูแลรกัษาอยูจ่นกว่าจะเลิกกองทุนพรอ้มทั้งดูแลใหก้าร

เบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือช้ีชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือ

ฝากไวอ้ยา่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื่น และหากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรกัษา

ทรพัยสิ์นตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบทนัที 

(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัมอบมาและจ าเป็นตอ้งท าการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัท

ผูอ้อกหลกัทรพัยน้ั์น  

(ค) จดัใหม้ีการตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานท่ีเก็บรกัษาโดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและอนุญาต

ใหต้วัแทนของบริษัทจดัการไดร่้วมในการตรวจสอบดงักล่าวดว้ย  

(ง) จดัท าบญัชีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีรบัฝากไว ้รวมทั้งจดัท าบญัชีแสดงการรบัจา่ย

ทรพัยสิ์นของกองทุน  

(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์นหรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 

การรบัเงินปันผล การรบัดอกเบ้ีย การรบัสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพิ่มทุน และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใด

ท่ีกองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั้งด าเนินการรบัหรือจา่ยเงินตามสิทธิน้ัน ๆ รวมทั้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมี

ความจ าเป็นท่ีตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิท่ีมีอยูห่รือเกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยน้ั์น ๆ  

(ฉ) จดัใหม้ีผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ (ถา้มี) 

 

(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์ 

(ก) ส่งมอบ รบัมอบ จองซ้ือตามสิทธิ จ าหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นตลอดจนช าระและรบั

ช าระราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นก่อนด าเนินการ  

(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ (ถา้มี)  

(ค) ติดตามดูแลใหผู้ร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุน

ตามค าสัง่บริษัทจดัการ (ถา้มี) 

 

(4) การรายงาน  

(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเกีย่วกบัเร่ืองดงัน้ี  

1 รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  

2 รายงานรายละเอียดการรบัจา่ยจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลือ ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายและ

ค านวณดอกเบ้ียคา้งรบั  

3 รายงานเกี่ยวกบัเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรพัยแ์ละตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้ม

ค านวณดอกเบ้ียคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  

4 รายงานรายละเอียดเจา้หน้ีซ้ือหลกัทรพัยแ์ละลูกหน้ีค่าขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  

5 รายงานเกี่ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

6 รายงานเงินปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั้งท่ีมีรายการเงินปันผลคา้งรบัเกิดขึ้ น  

7 รายงานอื่นๆ เก่ียวกบับญัชีหลกัทรพัย ์และบญัชีเงินสดตามท่ีบริษัทจดัการรอ้งขอ 

8 รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซ่ึงยงัไม่ไดร้บัค าช้ีแจงโดยผูดู้แลผลประโยชน์ในทุกส้ินเดือน  
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(ข) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอียด ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการ

จนก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งน้ี ภายใน 5 

วนันับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  

(ค) รายงานขอ้มลูทรพัยสิ์นของกองทุนทั้งจ านวนและมลูค่าของทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 

 

2.3 ความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการในกรณีท่ีความเสียหายดงักล่าว

เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือกระท าผิดโดยจงใจ หรือการไม่ปฏบิติัตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษัทจดัการ  

 

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

รวมและตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดูแลรกัษาประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ี

จ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลง

ลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการ

เปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏบิติัหน้าท่ี ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของ

ผูถื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้ง

ปวงได ้

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ

กระท าน้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทน

ในการท าหน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

 

ในกรณีท่ีการด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรือทั้งหมดดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แล

ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) มีค าสัง่ศาลใหผู้ดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีตกลงไว ้

ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึง

ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั  
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(4) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือ

กรณีอื่นใดอนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบั

ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ่ม

ภาระหน้าท่ีแก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหนา้ท่ีดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มี

สิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษร

เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั  

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมมีติโดยเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหม้ีการเปล่ียนแปลงผูดู้แล

ผลประโยชน์  

(6) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับ

แต่วนัท่ีบริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จสิ้ น ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้ าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงาน

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัทจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

(7) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งไปเปิดเผย 

หรือใชใ้นทางท่ีก่อหรืออาจจะกอ่ใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แกผูดู้แลผลประโยชน์เอง 

บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้นัที  

เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ 

ดงัน้ัน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามขอ้ 2 ผูดู้แลผลประโยชน์น้ันจะตอ้งท าหนา้ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุนต่อไปอยา่งสมบูรณจ์นกว่าการโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนน้ัน ตลอดจนถึงการ

ด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์

รายใหม่จะเสร็จส้ิน และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าท่ีไดท้นัที หรือปฏบิติัตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เขา้

ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอ านาจ

บอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

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

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ  

ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 
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3. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นายพรีะเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ 

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

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นาย พจน์ อศัวสนัติชยั  

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

ถนนประชาช่ืน 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  

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

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

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

ช่ือ : นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

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

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

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

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

ช่ือ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์  

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

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

ช่ือ : นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

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

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  
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ช่ือ : นางสาวธญัพร  ตั้งธโนปจยั  

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

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาวอริสา ชุมวสิูตร 

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

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

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

ถนนประชาช่ืน 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  

ถนนประชาช่ืน 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  

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

หรือบุคคลอืน่ท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : ธนาคาร กสิกรไทย 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 :  

ไม่มี  
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6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ช่ือ : ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

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

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

บริษัทจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

โดยผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจะตอ้งปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบั

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนท่ีปฏบิติัหน้าท่ีอยูก่่อนแลว้  

6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกจิ

เกี่ยวกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษทัจดัการ  

(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกีย่วกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ

สนับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

 

6.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

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

รวมทั้งด าเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งขอ้มลูและเอกสารอนัจ าเป็น  

(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ 

คู่มือผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายหน่วยลงทุน ค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุน

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ค าขอใชบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลู

เกี่ยวกบักองทุนท่ีจ าหน่าย หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามท่ีบริษัทจดัการได้

จดัเตรียมให ้ 

(3) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัท าหรือใชเ้อกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทจดัการ หรือ

กองทุน ซ่ึงบริษัทคู่สญัญาหรือบุคคลอื่นใดเป็นผูจ้ดัท าขึ้ น ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบในความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้ นเน่ืองจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวน้ันเองทั้งส้ิน  

(4) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งท าสญัญากบัผู ้

ลงทุนท่ีครอบคลุมขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหน้า และตอ้งไม่มีขอ้ความท่ี

ปฏเิสธความรบัผิดชอบต่อลูกคา้จากการกระท าหรือละเวน้การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผย

ใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีท่ีปฏบิติัแตกต่างจากการซ้ือกบับริษัทจดัการโดยตรง  

(5) กรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน 
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(Omnibus Account) ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีปฏบิติั ดงัน้ี  

(ก) มีระบบในการปฏบิติังานท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้จะไดร้บัการปฏบิติัอยา่งสุจริตและเป็นธรรมเกี่ยวกบัการจดัท า

บญัชีรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงไม่เปิดเผยช่ือ  

(ข) ตรวจสอบหรือด าเนินการใหม้ีการตรวจสอบว่า มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชี Omnibus Account 

ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(ค) แจง้บริษัทจดัการจะทราบโดยทนัทีเมื่อปรากฏวา่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชีน้ันถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด  

(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนใด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว  

(จ) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏบิติัต่อลูกคา้ในเร่ืองใด ซ่ึงมีผลท าใหลู้กคา้

ไดร้บัเง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยช่ือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ และจดัใหม้ีหลกัฐานท่ีแสดงว่า ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเง่ือนไขและ

สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกนัน้ันแลว้ โดยเง่ือนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

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

รายท่ีเปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนมีหน้าท่ีปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน รวมทั้งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ท่ีผูล้งทุนควรทราบ และ

ตอ้งปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดงัต่อไปน้ี ใหผู้ล้งทุนทราบ  

(ก) รายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีท าธุรกิจเกี่ยวขอ้งกบัการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ข) ช่ือ ท่ีอยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนรวมทั้งช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัของพนักงาน

ของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีท าหนา้ท่ีขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน  

(ค) ความเส่ียงท่ีเกีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนไดร้บัค าแนะน าตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบั

ความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(9) จดัท าหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนมิไดม้ีการใหค้ าแนะน าใดๆแก่ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีการลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจาก

ความประสงคข์องผูล้งทุนหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  

(10) รบัช าระเงินค่าจองซ้ือ หรือค่าซื้ อหน่วยลงทุน และรบัเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน  

(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึง

ตรวจสอบขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

(12) ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าท่ีบริษัทจดัการค านวณและประกาศมลูคา่ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวน

ของกองทุน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดท่ีธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายท่ีควบคุมการ

ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยก์ าหนดไว ้ 

(13) จดัท าและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงินค่าจองซ้ือ หรือการซ้ือหน่วยลงทุน  

(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  

(15) ยนืยนัการซ้ือ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  
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(16) คืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

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

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

มาตรฐานการปฏบิติังาน ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัการท าหน้าท่ีของผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีจะมีขึ้ นในอนาคต  

 

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

 

ไม่มี  

 

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

 

ไม่มี  

 

9. ทีป่รึกษา :  

 

ไม่มี  

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

ไม่มี 

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่มี  

 

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

 

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษัท

จดัการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการลงทุน" ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนิน การ

ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่

ขายไม่รบัซื้ อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่"  

เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขาย

คืนหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนัเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้ 
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13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  

ไม่มี  

 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 

30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ี

นายทะเบียนนัดหมาย  

 

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ 

หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เร่ือง หลกัเกณฑ์

เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือ บริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติั

หน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ได ้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ ซ่ึงเป็นไปตามหวัขอ้ "การขอมติ

ของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียด

โครงการจดัการกองทุนรวม และในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของ

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือ

ผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกินกวา่

หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ

กองทุนรวม 

13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนเมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงาน

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

ภาระหน้ีสินและแจกจา่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การช าระบญัชีเมื่อเลิก

กองทุน"  
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13.7. สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ :  

สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย ทั้งน้ี นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการ

จ าน าใหแ้ก่ผูร้บัจ าน าท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน  

 

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ 

ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซ่ึงลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ท่ี

ไดร้บัการแต่งตั้งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วน

ของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้บัประโยชน์ตอบแทน

หรือการคืนเงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐาน

ในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ 

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุด

บญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจดัการ

ไดร้บัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท

จดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อ

หน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือ

ขายคืนหน่วยลงทุน และมฐีานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีผู ้

ลงทุนช าระเป็นคา่ซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจัดสรรหน่วย
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ลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร  

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

สามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู ้

ถือหน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ  ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

16.1 หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวม

จะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อ

กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อก

ตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี ดงัน้ี  

16.1.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่น

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิ

ในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี  

16.1.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะไม่น าทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจาก

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีได้

จากการรบัช าระหน้ีในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่

กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลงรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์น

ดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการอาจจดัหา

ผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นน้ันได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ยในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง 

รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน  

16.1.1.3 เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ีย

เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ันภายใน 45 วนั

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

16.1.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บั

ช าระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 16.1.1.3 

โดยอนุโลม  
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16.1.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.2.1 ก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความ

เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้า่ย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการ

รบัช าระหน้ี  

16.1.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะน าทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมลูคา่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นการค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน

รวมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี  

(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าว

ต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรพัยสิ์น

ดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างท่ี

บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าว  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  

 

16.1.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัท

จดัการจะด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตรา

สารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหน้ีได ้เป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการ

รบัช าระหน้ีก็ได ้ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวมค านวณ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ี

ไดจ้ากการรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจน าเงินได้

สุทธิดงักล่าวไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้ทั้งน้ี หาก

ไดม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภาระ

ค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวมก็ได ้ 

 

16.2 วิธีการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน 

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงินได ้
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การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏ

ช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนด เท่าน้ัน  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีจดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่น รวมทั้งการใหสิ้ทธิหรือการ

จ ากดัสิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดใน

ขอ้ผูกพนัหรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ใน

กรณีดงัน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

(ข) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

 

18. ขอ้จ  ากดัการถือหน่วยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้ง

ปวงเห็นชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมีผลผูกพนัตามมติ 

 

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มติน้ัน

เสียไป 

 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมติ

พิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุน

ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้

ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรือท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีก าหนดในประกาศน้ีแลว้ ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 



กองทุนเปิดเค Complex Return 1 ปี B  20 

 

 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่

กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้ง

มากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติ

พิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

 

20. วิธีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระส าคญัท่ีเป็นไป

ตามและไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดย

อาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อว่าขอ้ผูกพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมน้ันมีผลผูกพนัคู่สญัญา 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อ

หน่วยลงทุน 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 กรณี

กองทุนรวมมีประกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

เสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหม้ีผลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่

ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัใหม้ีสาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บั

มติโดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัน้ันเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

  

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใดตอ้งกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท

จดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทั้งประทบัตราบริษัท (ถา้มี)  
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บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ีขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ท่ีท าการและเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทั้งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัพรอ้มทั้งเหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

1. เมื่อมีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด ๆ  

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

เวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

3. เมื่อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ  

4. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป หาก

ปรากฏว่า  

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกินกว่าหน่ึงในสามของ

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมน้ัน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(ข) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณว์่าบริษัทจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็นหรือตกลงกบั

บุคคลอื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะท่ีแทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั

ใดท่ีประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

5. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั

ว่าอาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

เป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกจิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้ าเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท าการช้ีแจง แสดงเหตุผล 

ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้ง

กองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัท

จดัการจะท าการแกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  

6. เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุโครงการ  
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22.2. การด าเนินการของบริษทัจดัการเมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี

เพื่อเลิกกองทุน  

(ก) ยุติการรบัค าสัง่ซ้ือและค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน รวมทั้งแจง้เป็น

หนังสือใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั้งน้ี ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 

22.1  

(ค) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 

เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

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

การนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวา่เป็น

การเลิกกองทุน  

 

เมื่อไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัท

จดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข 

และวธีิการช าระบญัชีของกองทุนรวม  

 

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจดัการจะด าเนินการ 

ดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้เป็นหนังสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบ

ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ทั้งน้ี ก่อนวนัเลิกกองทุนรวม

เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ  

(2) ด าเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวม

เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์

หรือโดยจดัใหม้ีขอ้มลูเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้ 

(3) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝาก

ประเภทออมทรพัย ์และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จสิ้ นก่อนวนัเลิกกองทุน  

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตั้งผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ

เพื่อท าหน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรพัยสิ์นท่ีคงเหลือจากการช าระหน้ีสินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

รวมทั้งท าการอยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จส้ิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็น

อยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจา่ยจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผู ้

ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัส่วน

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  
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เมื่อไดช้ าระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชีจดัการ

โอนทรพัยสิ์นดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม 
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คู่มือผูล้งทุน Investor Guide  

สิทธิของผูล้งทุน Rights of Investors  

1. สิทธิในการไดร้บัทราบรายช่ือบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีไดม้อบหมายใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นตวัแทน

สนับสนุนเพื่อการขายและรบัซื้ 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. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ ท่ีอยู ่ของบริษัทจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนและตวัแทนสนับสนุน  

รวมทั้งช่ือ  ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัของพนักงานผูท้ าหน้าท่ีขายหรือรบัซื้ 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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัค าแนะน าเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน  

ตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อการตดัสินใจ

ลงทุน  เช่น  การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวม

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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตวัแทน

อาจไดร้บัจากการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไมต่อ้งการรบัการติดต่อในลกัษณะท่ีเป็นการขายโดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ (Cold Calling)*  

ผูล้งทุนมีสิทธิดงัน้ี    The right to refuse any contact without a request of investor (cold calling), in which the 

investor shall have the following rights: 

1) ขอทราบชื่อผูติ้ดต่อ ช่ือนิติบุคคลท่ีผูติ้ดต่อสงักดั 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) สิทธิท่ีผูล้งทุนจะแสดงเจตนาวา่ ไม่ตอ้งการไดร้บัการติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.  

7. สิทธิของผูล้งทุนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัท่ีจะยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีเป็นการ

ขายโดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption 

order in the case of cold calling.  
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การรอ้งเรียน Complaint 

1. วิธีการรอ้งเรียน Procedures for making a complaint 

ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถึงการรอ้งเรียนโดยทางวาจาท่ีมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ี

เกี่ยวกบั The investor can file a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing, 

concerning. 

 การด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือตวัแทน    หรือ the operation of the Company or its distributors, or 

 การปฏบิติัหนา้ท่ีของพนักงานบริษัทหรือของตวัแทนอยา่งมนัียส าคญั    หรือ the performance of duties by the 

staff of the Company or its distributors, or 

 เกี่ยวกบัการปฏบิติัท่ีผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสัง่ของทางราชการท่ีบริษัทหรือตวัแทนตอ้งถือปฏบิติั เช่น กระท า

ไม่สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัต่อโครงการจดัการกองทุนรวม หรือหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือการ

เปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่อลูกคา้ หรือการกระท าใดๆท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของลูกคา้  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. สถานท่ีรอ้งเรียน Where to file a complaint 

 บริษัทจดัการ  Management Company  

ส่วนบริการลูกคา้  

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

เลขท่ี 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 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. 6
th
 and 12

th
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 ฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทุน   

 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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