กองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
K Complex Return 3YC Fund Not for Retail Investors : KCR3YC-AI
กองทุนรวมสําหรับผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่เท่านั=น
กองทุนรวมที?มีความเสี?ยงสูงหรือซับซ้อน
ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนนี3 ในช่วงเวลา 6 ปี ได้ และกองทุนนี3 ลงทุนกระจุกตัวในผูอ้ อก
จึงมีความเสียงทีผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
คําเตือน
• กองทุ น จะลงทุ น ในสัญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ า (Derivatives) ประเภทสัญ ญาวอร์แ รนท์ (Warrant) ที มี ก ารจ่ า ย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี อา้ งอิง และลงทุนในตราสารแห่งหนี3 และ/หรือเงินฝากทั3งในและต่างประเทศ
ดังนั3 น กองทุนอาจมีความเสียงจากการผิดนัดชําระหนี3 เนื องจากบริษัทผูอ้ อกตราสาร/คู่สญ
ั ญานั3นๆไม่สามารถ
ชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี3 ยให้กองทุนเมือถึงวันทีครบกําหนดอายุตราสาร ซึงส่งผลให้กองทุนอาจได้รับคืนเงิน
ต้นไม่เต็มจํานวนได้
• กองทุนมีการจ่ายผลตอบแทนซับซ้อนขึ3 นอยูก่ บั การเคลือนไหวของดัชนี อา้ งอิงของสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที
กองทุนไปลงทุน ผูล้ งทุนควรศึกษาเงือนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนซึงขึ3 นอยู่กบั การเคลือนไหวของระดับ
ของดัชนี ดงั กล่าวอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ
• กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซึงสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio
Management) ทําให้กองทุนนี3 มีความเสียงมากกว่ากองทุนอืน จึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนทีต้องการผลตอบแทนสูง
และรับความเสียงได้สงู กว่าผูล้ งทุนทัวไป
• ข้อความในหนั งสือชี3 ชวนมิใช่คาํ แนะนํ าทางด้านภาษี บัญชี กฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ข้อมูลใดๆ ทีบริษัท
จัด การหรื อ ผู้ส นั บ สนุ น การขายของบริ ษั ท จัด การให้แ ก่ ผู้ล งทุ น (โดยลายลัก ษณ์ อัก ษรหรื อ ทางวาจา) มิ ใช่
คําแนะนํ าในการลงทุนในกองทุ น และมิได้เป็ นการรับรองหรือรับประกันผลตอบแทนทีจะได้จากการลงทุนใน
กองทุนตามทีประมาณการไว้ ผูท้ ีสนใจจะลงทุนในกองทุนควรมันใจว่า ตนมีความเข้าใจในลักษณะของกองทุน
และประเมินความสามารถในการยอมรับความเสียงและสถานะทางการเงินของตน ดังนั3 น ผูล้ งทุนควรศึกษา
ข้อมูลในหนังสือชี3 ชวน ซึงรวมถึงประโยชน์และความเสียงทีเกียวข้องและวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนด้วยตนเอง
ก่อนการตัดสินใจลงทุน
• การลงทุนในกองทุนนี3 เหมาะกับผูล้ งทุนทีสามารถรับความเสียงจากการสูญเสียเงินลงทุนทั3งหมดหรือบางส่วนได้
เนื องจากเงินลงทุนในกองทุนไม่ใช่เงินฝากหรือภาระผูกพันของธนาคารหรือสถาบันการเงินต่อผูล้ งทุน และไม่ได้
รับการคํ3าประกันจากธนาคารหรือสถาบันการเงินใดๆ รวมทั3ง กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 6 ปี ผูล้ งทุนจึงไม่
สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนครบกําหนดอายุโครงการได้
• หน่ วยลงทุนในกองทุนอยู่ภายใต้ขอ้ จํากัดการโอนและการขายต่อ ซึงหน่ วยลงทุนนี3 อาจจะโอนหรือขายต่อไม่ได้
เว้นแต่ ได้รับอนุ ญ าตตามพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. WX6X และกฎหมาย ก.ล.ต.
ตามทีแก้ไขเพิมเติมหรือออกใหม่เป็ นครั3งคราว อย่างไรก็ตาม นอกจากข้อจํากัดการโอนหรือข้อยกเว้นดังกล่าว
ผูล้ งทุนอาจไม่สามารถขายหรือโอนหน่ วยลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามข้อกําหนดและเงือนไขทีระบุในหนังสือชี3 ชวน
ฉบับนี3
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ลักษณะสําคัญ
อายุโครงการ
วันที?ที?ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตั=งและจัดการ
กองทุน
ระยะเวลาเสนอขายครั=งแรก

ประมาณ 6 ปี แต่ไม่ตากว่
ํ า W ปี ZZ เดือน และไม่เกิน 6 ปี
Z เดือน
6[ ตุลาคม WX\W
22 – 31 มกราคม WX\W

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน
1.

ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม แบบไม่กาํ หนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี3 และสัญญาวอร์แรนท์

2.

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ทีมีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี อา้ งอิง (Index level) คือ ดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index
ประมาณร้อยละ \ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะลงทุนในตราสารหนี3 และ/หรือเงินฝากทั3งในและ
ต่างประเทศ ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ gh
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพือให้เงินลงทุนเติบโตเป็ นร้อยละ Z[[ ของเงินลงทุน
ทั3งหมด เมือครบอายุโครงการ
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี3 ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non –
Investment grade) เฉพาะกรณีทีตราสารหนี3 นั3นได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชือถือทีสามารถลงทุนได้
(Investment grade) ขณะทีกองทุนลงทุนเท่านั3น
ทั3งนี3 กองทุนจะชําระคืนเงินต้นเต็มจํานวนให้ผลู้ งทุน โดยกองทุนจะชําระคืนเงินต้นร้อยละ W.X ของเงินลงทุน ณ
สิ3 นปี ที Z และ W และร้อยละ gX ของเงินลงทุน พร้อมผลตอบแทน(ถ้ามี) เมือครบอายุโครงการ
สัญญาวอร์แรนท์ทีกองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือคํา3 ประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบัน
การเงินไทย หรือธนาคารซึงเป็ นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมูลค่าตาม
ขนาดของสัญญา (Notional Amount) ทีกองทุนลงทุนจะมีมลู ค่าไม่เกินทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั3งนี3 ในการทํา
สัญญาวอร์แรนท์ ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างประเทศจะไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาทให้แก่
กองทุนได้ เนื องจากติดเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั3น ในการจ่ายผลตอบแทน ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินต่างประเทศจะจ่ายเงินเป็ นสกุลดอลลาร์สหรัฐ เมือกองทุนได้รบั ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนจะทําการแลกเปลียนกับธนาคารพาณิชย์ไทยเพือแลกเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็ นสกุลเงินบาท ตามอัตรา
แลกเปลียนในช่วงเวลานั3น ดังนั3น ผูล้ งทุนจึงมีความเสียงทีเกิดจากคู่สญ
ั ญา (Counterparty risk) จากการทํา
สัญญาวอร์แรนท์ และความเสียงจากอัตราแลกเปลียน (Foreign exchange rate risk)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั3งอาจลงทุนในสัญญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าเพือการเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสําหรับการ
ลงทุนในตราสารหนี3 และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน (Hedging)
ทั3งจํานวน
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ทั3งนี3 การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ ง มิให้รวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี3
(ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึงมีระยะเวลาประมาณ 6[ วันนับแต่วนั ทีจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึงมีระยะเวลาประมาณ 6[ วัน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเลิกกองทุนในกรณีทีกองทุนไม่สามารถลงทุนเพือให้ได้ผลตอบแทนทีบริษัทจัดการ
พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั3งแต่วนั ทีจดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที
สถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปั ญหาด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสารและไม่สามารถหาตราสารใหม่
ทดแทนได้ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
ประมาณการตราสารและสัดส่วนที?ลงทุน
ตราสารที?ลงทุน*
เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์
หุน้ กูบ้ ริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน), ประเทศไทย
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด
(มหาชน), ประเทศไทย
สัญญาวอร์แรนท์ ทีออกโดย JP Morgan Structure Product B.V. คํ3า
ประกันโดย JP Morgan Chase Bank N.A.
รวม

อันดับความน่าเชื?อถือ สัดส่วนการลงทุน
ของผูอ้ อกตราสาร**
โดยประมาณ
A3/Moody's
24.00%
A3/Moody's
24.00%
A+/TRIS
24.00%
A-/TRIS

22.00%

Aa2/Moody's

6.00%
100.00%

* บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลียนแปลงทรัพย์สินทีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมือเป็ นการดําเนิ นการภายใต้
สถานการณ์ทีจําเป็ นและสมควรเพือรักษาผลประโยชน์ ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ โดยไม่ทําให้ความเสียงของทรัพย์สินที ลงทุ น
เปลียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี3 อืนแทน และ/หรือเพิมเติมจากตราสารทีระบุไว้
ข้างต้น ซึงตราสารดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จํากัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตรา
สารทีลงทุนอาจมีการเปลียนแปลงได้ ทั3งนี3 การเปลียนแปลงดังกล่าวอาจทําให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที
ประมาณการไว้
** สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชือถือทีแสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชือถือทีบริษัทจัดการ
จะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน
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รายละเอียดของสัญญาวอร์แรนท์ที?กองทุนลงทุน
ดัชนีอา้ งอิง

ดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index

สกุลเงินที?กองทุนลงทุน

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

อายุตราสาร

6 ปี

อัตราส่วนร่วม
(Participation Rate)

ร้อยละ ZZX

เงื?อนไขการจ่าย
ผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ขนอยู
ึ3 ก่ บั การเพิมขึ3 นของระดับของดัชนี S&P
Economic Cycle Factor Rotator Index โดยสามารถเพิมขึ3 นแบบไม่จาํ กัด ดังนั3น กองทุนจะ
ได้รบั ผลตอบแทนแบบไม่จาํ กัด

เหตุการณ์ที?สง่ ผล
กระทบต่อการลงทุน

กองทุนสงวนสิทธิทีจะนําเงินส่วนทีลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ไปลงทุนในทรัพย์สินอืนที
ใกล้เคียงตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน จนครบอายุกองทุน โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ซึงผลตอบแทนอาจเปลียนแปลงจากทีกําหนดไว้ ในกรณีทีเกิด
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ งต่อดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (ดัชนี
อ้างอิง) ดังต่อไปนี3
Z) มีการยกเลิกดัชนี อา้ งอิง
W) ดัชนี อา้ งอิงหยุดการคํานวณ อันเนื องมาจากตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้องปิ ดทําการ
ติดต่อกัน 6 วันทําการ หรือผูใ้ ห้บริการดัชนี งดประกาศระดับของดัชนี ติดต่อกัน 6 วันทําการ
6) มีการเปลียนแปลงวิธีการคํานวณดัชนี
h) มีการเปลียนแปลงผูใ้ ห้บริการดัชนี
X) มีการเปลียนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับทีส่งผลกระทบต่อดัชนี อา้ งอิง
\) ผูอ้ อกสัญญาวอร์แรนท์ทีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี อา้ งอิง มีตน้ ทุนใน
การป้องกันความเสียงเพิมขึ3 น เช่น จากการเพิมขึ3 นของอัตราการเสียภาษีอากร ค่าใช้จา่ ย และ
ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
•) มีเหตุการณ์ใดๆทีทําให้ผอู้ อกสัญญาวอร์แรนท์ทีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของ
ดัชนี อา้ งอิงไม่สามารถป้องกันความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาดัชนี อา้ งอิงได้ โดยผู้
ออกสัญญาวอร์แรนท์ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงทีสุดในการแก้ไขปั ญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม
ผูอ้ อกสัญญาวอร์แรนท์ยงั คงได้รบั ผลกระทบดังต่อไปนี3
Z. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือ
สินทรัพย์เพือป้องกันความเสียงด้านราคาตามเงือนไขและข้อผูกพันทีเกียวข้องกับสัญญาวอร์
แรนท์น3ัน หรือ
W. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รบั การชําระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรัพย์ที
ลงทุน

ทั3งนี3 อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนี อา้ งอิงอาจมีการเปลียนแปลงได้
หากสภาวะตลาดมีการเปลียนแปลงหรือเป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

รายการคําถามและคําตอบเกียวกับกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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เงื?อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน

กรณีที? S

กรณีที? T

กรณีที? U

เงื?อนไข

เงินต้นและผลตอบแทนที?จะได้รบั

ระดับของดัชนี S&P Economic Cycle Factor
Rotator Index ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง
มากกว่า วันเริมต้นสัญญา
ระดับของดัชนี S&P Economic Cycle Factor
Rotator Index ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง
เท่ากับ วันเริมต้นสัญญา
ระดับของดัชนี S&P Economic Cycle Factor
Rotator Index ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง
น้อยกว่า วันเริมต้นสัญญา

100 % ของเงินต้น + ผลตอบแทนไม่จาํ กัด

100% ของเงินต้น

100% ของเงินต้น

สูตรการคํานวณผลตอบแทน
ผลตอบแทนทีจะได้รบั = PR x Max [0%, (Final Index Level / Initial Index Level) – 100%]
โดย
PR = อัตราส่วนร่วม (Participation Rate)
Final Index Level = ระดับของดัชนี อา้ งอิง ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง
Initial Index Level = ระดับของดัชนี อา้ งอิง ณ วันเริมต้นสัญญา
วันเริมต้นสัญญา คือ วันทีกองทุนเริมลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดของดัชนี อา้ งอิง ซึงไม่มีการ
คํานวณดัชนี อา้ งอิงนั3น ให้ใช้ระดับของดัชนี ของวันทําการถัดไป
บริษัทจัดการจะแจ้งวันพิจารณาดัชนี อา้ งอิงให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน ZX วันทําการนับแต่วนั จดทะเบียนทรัพย์สิน
เป็ นกองทุน แต่หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลือนเป็ นวันทําการถัดไป ทั3งนี3 วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิงอาจเปลียนแปลง
ได้ ในกรณีทีสถานการณ์การลงทุนทั3งในและหรือต่างประเทศไม่เหมาะสมและจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยทราบโดยเร็ว
การคํานวณผลตอบแทน
ตัวอย่างการได้รบั คืนเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน
สมมติฐาน:
- เงินลงทุน 1,000,000 บาท
- ประมาณการการชําระคืนเงินต้นจากการรับซื3 อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ คือ ร้อยละ W.X ณ สิ3 นปี ที Z และ W
และร้อยละ gX เมือครบอายุกองทุน
- อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index จากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์ คือ ร้อยละ 115
- ระดับของดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index ดังนี3

รายการคําถามและคําตอบเกียวกับกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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ระดับของดัชนี
S&P Economic Cycle Factor Rotator Index
ณ วันเริ?มต้นสัญญา

ระดับของดัชนี
S&P Economic Cycle Factor Rotator Index
ณ วันพิจารณาดัชนีอา้ งอิง

กรณีที? 1

400

440

กรณีที? 2

400

400

กรณีที? 3

400

360

ตัวอย่างรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน ในแต่ละกรณี
เงินต้นและ/หรือผลตอบแทน
เงินต้นทีได้รบั จากการ เงินต้นทีได้รบั จากการ เงินต้นทีได้รบั เมือ
รับซื3 อคืนอัตโนมัติ
รับซื3 อคืนอัตโนมัติ
ครบอายุกองทุน*
ณ สิ3 นปี ที Z*
ณ สิ3 นปี ที W*
(3)
(1)
(2)
กรณีที
1

กรณีที
2

กรณีที
3

ผลตอบแทนทีได้รบั เมือครบ
อายุกองทุน**
(4)

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั3งหมด
ของกองทุนเมือครบ
อายุโครงการ
ประมาณ 6 ปี ***
(1)+(2)+(3)+(4)
1,115,000 บาท

2.5% ของเงินลงทุน

2.5% ของเงินลงทุน

95% ของเงินลงทุน

115% x Max [0%,
(440/400) – 100%] =
11.5%

1,000,000 x 2.5%
= 25,000 บาท
2.5% ของเงินลงทุน

1,000,000 x 2.5%
= 25,000 บาท
2.5% ของเงินลงทุน

1,000,000 x 95%
= 950,000 บาท
95% ของเงินลงทุน

1,000,000 x 11.5%
= 115,000 บาท
115% x Max [0%,
(400/400) – 100%] =
0%

1,000,000 บาท

1,000,000 x 2.5%
= 25,000 บาท
2.5% ของเงินลงทุน

1,000,000 x 2.5%
= 25,000 บาท
2.5% ของเงินลงทุน

1,000,000 x 95%
= 950,000 บาท
95% ของเงินลงทุน

1,000,000 x 0%
= 0 บาท
115% x Max [0%,
(360/400) – 100%] =
0%

1,000,000 บาท

1,000,000 x 2.5%
= 25,000 บาท

1,000,000 x 2.5%
= 25,000 บาท

1,000,000 x 95%
= 950,000 บาท

1,000,000 x 0%
= 0 บาท

หมายเหตุ:
* กองทุนชําระคืนเงินต้นเต็มจํานวน
** เงินลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ณ วันทีลงทุน ดังนั3น ผลตอบแทนอาจเปลียนแปลง
ได้ โดยขึ3 นอยูก่ บั อัตราแลกเปลียน ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสียงทีจะได้รบั ผลตอบแทนสูงหรือตํากว่า
ทีระบุไว้ได้
*** จํานวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็ นจํานวนเงินหลังหักค่าใช้จา่ ยแล้ว
**** ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็ นเพียงตัวอย่างการคํานวณเพือประกอบการอธิบายเท่านั3น มิได้เป็ นการรับประกันว่า
ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนตามทีแสดงไว้
รายการคําถามและคําตอบเกียวกับกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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ตัวอย่างการได้รบั ผลตอบแทนของกรณีที? S ตามการเปลี?ยนแปลงของอัตราแลกเปลี?ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
จากตัวอย่างรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนตามกรณีที Z ผลตอบแทนทีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั
อาจเปลียนแปลงได้ โดยขึ3 นอยูก่ บั อัตราแลกเปลียนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน
กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ3 นเมือเทียบกับค่าเงินบาท
สมมติ: อัตราแลกเปลียน ณ วันทีลงทุน เท่ากับ 66 บาท ต่อ Z ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลียน ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน เท่ากับ 6h บาท ต่อ Z ดอลลาร์สหรัฐ
กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือเทียบกับค่าเงินบาท
สมมติ: อัตราแลกเปลียน ณ วันทีลงทุน เท่ากับ 66 บาท ต่อ Z ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลียน ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน เท่ากับ 6W บาท ต่อ Z ดอลลาร์สหรัฐ
ณ วันทีลงทุน เงินลงทุน Z,[[[,[[[ บาท เท่ากับ Z,[[[,[[[ บาท/66 = 6[,6[6.[6 ดอลลาร์สหรัฐ
การ
เปลียนแปลง เงินต้นทีได้รบั จาก
ของอัตรา
การรับซื3 อคืน
แลกเปลียน
อัตโนมัติ
เงินดอลลาร์
ณ สิ3 นปี ที Z *
สหรัฐ
(1)
Z) กรณี
ค่าเงิน
ดอลลาร์
สหรัฐแข็ง
ค่าขึ3 นเมือ
2.5%
เทียบกับ
ของเงินลงทุน
ค่าเงินบาท
W) กรณี
ค่าเงิน
ดอลลาร์
สหรัฐอ่อน
ค่าลงเมือ
เทียบกับ
ค่าเงินบาท

1,000,000 บาท
x 2.5%
= 25,000 บาท

เงินต้นและ/หรือผลตอบแทน
เงินต้นทีได้รบั จาก เงินต้นทีได้รบั เมือ
การรับซื3 อคืน
ครบอายุกองทุน *
อัตโนมัติ
(3)
ณ สิ3 นปี ที W *
(2)

ผลตอบแทนทีได้รบั
เมือครบอายุกองทุน **
(4)
115% x Max [0%,
(440/400) – 100%]
= 11.5%

2.5%
ของเงินลงทุน
1,000,000 บาท
x 2.5%
= 25,000 บาท

95%
ของเงินลงทุน

30,303.03 ดอลลาร์สหรัฐ x 11.5%
= 3,484.85 ดอลลาร์สหรัฐ

1,000,000 บาท
x 95%
= 950,000 บาท

3,484.85 ดอลลาร์สหรัฐ x 34
= 118,484.90 บาท
115% x Max [0%,
(440/400) – 100%]
= 11.5%

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั3งหมด
ของกองทุนเมือครบ
อายุโครงการ
ประมาณ 6 ปี ***
(1)+(2)+(3)+(4)
1,118,484.90
บาท

1,111,515.20
บาท

30,303.03 ดอลลาร์สหรัฐ x 11.5%
= 3,484.85 ดอลลาร์สหรัฐ
3,484.85 ดอลลาร์สหรัฐ x 32
= 111,515.20 บาท
หมายเหตุ:
* กองทุนชําระคืนเงินต้นเต็มจํานวน
** เงินลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ณ วันทีลงทุน ดังนั3น ผลตอบแทนอาจเปลียนแปลงได้
โดยขึ3 นอยูก่ บั อัตราแลกเปลียน ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสียงทีจะได้รบั ผลตอบแทนสูงหรือตํากว่าทีระบุ
ไว้ได้
*** จํานวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็ นจํานวนเงินหลังหักค่าใช้จา่ ยแล้ว
**** ตัวเลขเงินต้น ผลตอบแทน และอัตราแลกเปลียนเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็ นเพียงตัวอย่างการคํานวณเพือประกอบการ
อธิบายเท่านั3น มิได้เป็ นการรับประกันว่าผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนตามทีแสดงไว้
รายการคําถามและคําตอบเกียวกับกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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รายละเอียดของดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index
วันที?เริ?มใช้ดชั นี
ตัวชี= วัด
Bloomberg Ticker
สกุลเงิน
ผูจ้ ดั ทําดัชนี
Website

Z\ สิงหาคม WXXg
ดัชนี S&P 500
SPECFR6P Index
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
S&P Dow Jones Indices LLC
https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-economic-cycle-factor-rotator-index

S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (SPECFR6P Index) เป็ นดัชนี ที S&P จัดทําขึ3 น ประกอบด้วยดัชนี ยอ่ ย h ดัชนี
(sub-indices) ได้แก่
1. S&P Buyback Daily Risk Control 6% Excess Return Index (SPECFB6P Index)
2. S&P Low Volatility High Dividend Daily Risk Control 6% Excess Return Index (SPECFL6P Index)
3. S&P Value Daily Risk Control 6% Excess Return Index (SPECFV6P Index)
4. S&P Momentum Daily Risk Control 6% Excess Return Index (SPECFM6P Index)
ดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (SPECFR6P Index) เกิดจากการใช้ดชั นี ยอ่ ยทีสะท้อนกลยุทธ์การลงทุน
ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยจะเลือกใช้ดชั นี ยอ่ ยทีละ Z ดัชนี ซึงจะมีการพิจารณาปรับเปลียนดัชนี
ย่อยทุกเดือน (monthly basis) โดยองค์ประกอบของแต่ละดัชนี ยอ่ ยจะมีการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเป็ นรายวัน (daily
basis) ระหว่างหุน้ ตราสารหนี3 (S&P 5-Year U.S. Treasury Note Futures Excess Return Index : SPUST5P Index)
และเงินสด โดยมีเป้าหมายจํากัดความผันผวนไว้ทีร้อยละ \ ต่อปี
ดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index จะใช้ดชั นี Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) ซึงเป็ นดัชนี ชี3
วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในการระบุวา่ เศรษฐกิจอยูใ่ นช่วงชะลอตัว (Slowdown) ช่วงถดถอย (Recession) ช่วง
ฟื3 นตัว (Recovery) หรือช่วงขยายตัว (Expansion) กลยุทธ์การลงทุนในแต่ละช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจมีรายละเอียดดังนี3
วัฏจักรเศรษฐกิจ กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงชะลอตัว
(Slowdown)

Quality

ช่วงถดถอย
(Recession)

Low Volatility
(High Dividend)

ช่วงฟื3 นตัว
(Recovery)
ช่วงขยายตัว
(Expansion)

Value

Momentum

ดัชนียอ่ ยที?ใช้
S&P Buyback Daily Risk Control
6% Excess Return Index
(SPECFB6P Index)
S&P Low Volatility High Dividend
Daily Risk Control 6% Excess
Return Index (SPECFL6P Index)
S&P Value Daily Risk Control
6% Excess Return Index
(SPECFV6P Index)
S&P Momentum Daily Risk
Control 6% Excess Return Index
(SPECFM6P Index)

ลักษณะหุน้ ที?เป็ นส่วนประกอบของดัชนียอ่ ย
หุน้ ทีมีอตั ราผลตอบแทนจากกระแสเงินสด (Free
cash flow) สูงสุด โดยพิจารณาจากหุน้ ทีมี
อัตราส่วนการซื3 อคืน (Buyback ratio) สูงสุด
หุน้ ทีมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลสูงสุดในช่วง ZW
เดือน และมีความผันผวนตําสุดในช่วง Z ปี
พิจารณาหุน้ จากอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อราคา
(Book value to price ratio) อัตราส่วนกําไรต่อ
ราคา (Earning to price ratio) และอัตราส่วน
ยอดขายต่อราคา (Sales to price ratio)
หุน้ ทีมีผลการดําเนิ นงานดีอย่างต่อเนื อง
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นโยบายป้องกันความเสี?ยงด้านอัตราแลกเปลี?ยน
สําหรับการลงทุนในตราสารหนี3 และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน
(Hedging) ทั3งจํานวน
สําหรับผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนท์ กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน
ตัวชี= วัด (Benchmark)
ไม่มี เนื องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดําเนิ นงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ3 นอยูก่ บั เงือนไขการ
จ่ายผลตอบแทนของสัญญาวอร์แรนท์ ซึงมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงทีสร้างขึ3 นสําหรับกองทุนนี3 โดยเฉพาะ
3. กองทุนรวมนี= เหมาะสมกับผูล้ งทุนที?มีความคาดหวังอย่างไร
กองทุ น รวมนี3 เหมาะสมกับผูล้ งทุ นที คาดหวังผลตอบแทนส่ วนเพิมจากการลงทุ นในสัญ ญาวอร์แรนท์ ที มีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี อา้ งอิง โดยสามารถยอมรับความเสียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวได้
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คําถาม/คําตอบเกี?ยวกับกองทุนรวม
1.

ลักษณะที?สาํ คัญของกองทุน

1.1

กองทุ น นี= เป็ นกองทุ น ที? มี ก ารกํา หนดประเภทของผูล้ งทุ น หรื อ มี ก ารแบ่ งชนิ ด ของหน่ วยลงทุ น หรื อ ไม่
อย่างไร
กองทุนนี3 เป็ นกองทุนสําหรับผูล้ งทุนทีมิใช่รายย่อยเท่านั3น โดยกองทุนไม่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน

1.2

กองทุนนี= มีจาํ นวนเงินทุนของโครงการเท่าใด
5,000 ล้านบาท โดยสามารถเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายได้ไม่เกิน •X[ ล้านบาท

1.3

กองทุนนี= เหมาะสมที?จะเป็ นทางเลือกสําหรับ เงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี= เป็ นระยะเวลา
เท่าใด
การลงทุนในกองทุนนี3 เหมาะกับเงินลงทุนส่วนทีผูล้ งทุนยอมรับความเสียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ทีมีการจ่าย
ผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี อา้ งอิง อย่างไรก็ตาม เนื องจากเป็ นกองทุนทีมีอายุประมาณ 6 ปี เงินลงทุนที
จะนํามาลงทุนในกองทุนนี3 จะต้องเป็ นเงินส่วนทีสามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน

1.4

ปั จจัยใดที?มีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุน
การเคลือนไหวของระดับของดัชนี อา้ งอิง
กรณี ทีดัช นี อ า้ งอิงไม่ เป็ นไปตามเงือนไขที กําหนดไว้ กองทุ น จะไม่ได้รับ ผลตอบแทนเพิ มเติ ม จากสัญ ญา
วอร์แรนท์ทีลงทุน
กรณี ที กองทุ น ไม่ ส ามารถจํา หน่ า ยจ่ า ยโอนตราสารหนี3 ที กองทุ น ถื อ อยู่ในราคาที เหมาะสมและภายใน
ระยะเวลาอันสมควรเพือนํ าเงินมาชําระให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เนื องจากมีขอ้ จํากัดในการจําหน่ ายจ่ายโอน
ตราสารดังกล่ าวตามข้อ กําหนดและเงือนไขของตราสารดังกล่ าว หรื อไม่มี ต ลาดรองสําหรับ ทรัพ ย์สิ น ที
กองทุ นลงทุ น หรือมีตลาดรอง แต่ ราคาในตลาดรองอาจจะตํากว่าราคาเสนอขายหรือราคาที กองทุ นซื3 อ
ทรัพย์สินดังกล่าว
กรณี ทีจํานวนเงินทีกองทุนมีสิทธิได้รบั คืนจากการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี3 ต่างประเทศต้องถูกหัก
ภาษีตามกฎหมายของต่างประเทศทีเกียวข้อง
กรณีทีผูเ้ ก็บรักษาตราสารหนี3 ต่างประเทศ นายหน้าผูถ้ ือตราสารหนี3 ต่างประเทศแทนหรือในนามของกองทุน
ธนาคาร หรือหน่ วยงานท้องถินอืนๆ ไม่ชาํ ระเงินทีตนได้รบั มาจากผูอ้ อกตราสารหนี3 ให้แก่กองทุน
กรณี ทีเกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลียนทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินกลับได้ตามอัตราและ
ระยะเวลาที กําหนด หรื อสามารถแลกเปลี ยนเงิน ตราต่ างประเทศได้แต่ ไม่ส ามารถนํ าเงินกลับ เข้ามาใน
ประเทศได้
กรณี ทีกองทุนเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนทีดีขึ3น เนื องจากสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าทีกองทุนเข้าทําเพือ
ป้องกันความเสียงมีการเคลือนไหวของราคาแตกต่างไปจากผลตอบแทนทีกองทุนตั3งใจจะคุม้ ครองความเสียง
รายการคําถามและคําตอบเกียวกับกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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กรณีทีคู่สญ
ั ญาธุรกรรมป้องกันความเสียงทีกองทุนเข้าทําอาจมีผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินทีด้อยลง
จึงขาดสภาพคล่ อ งที จะจ่ายเงิน ตามภาระผูกพัน ทําให้ผิ ด สัญ ญาหรื อไม่ ส ามารถชําระหนี3 ได้ และอัตรา
แลกเปลียนมีความผันผวนจนอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของการลงทุนของกองทุนหรือรายได้จาก
การลงทุนของกองทุน
กรณีทีสถาบันผูร้ บั ฝากเงินชําระคืนเงินฝากก่อนครบกําหนด หรือใช้สิทธิใดๆ ตามข้อกําหนดและเงือนไขของ
เงินฝาก
1.5

กองทุนนี= มีผปู ้ ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี3 ไม่มีผปู้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น

1.6

กองทุนนี= มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีสิ3 นสุดรอบบัญชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันทีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
วันทีสิ3 นสุดรอบบัญชีครั3งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันทีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม

1.7

คําถามและคําตอบเกี?ยวกับสัญญาซื= อขายล่วงหน้าที?มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื?อลดความเสี?ยงหรือตราสารที?มี
สัญญาซื= อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN)
S.m.S กองทุนรวมกําหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซื= อขายล่วงหน้าหรือตราสารที?มี
สัญญาซื= อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) อย่างไร
กองทุนมีการกําหนดอัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (Single entity
limit) สําหรับสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าทีกระทํานอกศูนย์ซอขายสั
ื3
ญญาซื3 อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives)
และตราสารทีมีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามตารางสรุปอัตราส่วนของกองทุนรวม
ซึงเป็ นไปตามทีประกาศกําหนด
โดยรายละเอียดการคํานวณมูลค่าการลงทุนหรือมีไว้ซึงสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าและตราสารทีมีสญ
ั ญาซื3 อ
ขายล่วงหน้าแฝง จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
1.7.2 ผลกระทบทางลบที?มากที?สดุ จากการลงทุนในสัญญาซื= อขายล่วงหน้าหรือตราสารที?มีสญ
ั ญาซื= อขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) ต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่างไร
หากราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์จนอาจ
ทําให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าหรือตราสารทีมีสญ
ั ญาซื3 อขายล่วงหน้าแฝง
(Structured Note หรื อ SN) อย่ า งไรก็ ต าม การขาดทุ น ดัง กล่ า วจะไม่ เกิ น ร้อ ยละ Z[[ ของมูล ค่ า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั3งนี3 บริษัทจัดการจะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทีเกียวข้องทีมีผลกระทบต่อราคา
และมี ก ารปรับ เปลี ยนสถานะการลงทุ น ในสัญ ญาซื3 อขายล่ ว งหน้ าให้ทัน เหตุ ก ารณ์ โดยการคํานวณ
อัตราส่วนในการลงทุนทีเหมาะสมกับภาวการณ์เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา
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2.

กองทุนนี= มีขอ้ กําหนดการซื= อขายหน่วยลงทุนอย่างไร

2.1

วิธีการขายและรับซื= อคืนหน่วยลงทุน
การขายหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนทีประสงค์จะซื3 อหน่ วยลงทุน สามารถติดต่อได้ที บลจ. กสิกรไทย จํากัด โทร. [ W\•6 6••• และรายชือ
ตัวแทนจําหน่ ายตามข้อ h.\
ทั3งนี3 สําหรับระยะเวลาซื3 อขายครั3งแรกเริมตั3งแต่วนั ที *** ในเวลาเริมทําการของบริษัทจัดการ และธนาคารถึงเวลา
ZX.6[ น. และบริษัทจัดการไม่ได้เสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครั3งแรก
เนื องจากเป็ นการเสนอขายครั3งเดียว
ผูล้ งทุนสามารถชําระค่าซื3 อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ ค ดราฟต์ คําสังจ่ายเงิน หรือวิธีอืนใดทีบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนั บสนุ นการขายและรับซื3 อคื นหน่ วยลงทุ นยอมรับ โดยในกรณี ที สังซื3 อหน่ วยลงทุ นผ่ านบริ ษั ทจัดการ หรื อ
ผูส้ นั บสนุ นการขายและรับซื3 อคืนหน่ วยลงทุนรายอืนทีมิใช่ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ผูส้ งซื3
ั อหน่ วยลงทุน
ต้องขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื3 อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ทีบริษัท
จัดการได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตี3แบงก์
กรณี ทีสังซื3 อหน่ วยลงทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ผูส้ งซื3
ั อหน่ วยลงทุนอาจชําระเป็ นเงินสด หรือเช็ ค
ดราฟต์ คําสังจ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอืนใดทีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ทนั ที และขีดคร่อม
เฉพาะสังจ่ายเพือเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับปรุงเปลียนแปลงข้อมูลเกียวกับบัญชีรบั ชําระค่าซื3 อหน่ วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือ
ว่าปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
อย่างไรก็ตาม ในกรณี ทีชําระค่าจองซื3 อหน่ วยลงทุนด้วยวิธีอืนใดทีมิใช่เงินสด ผูล้ งทุนจะต้องลงวันทีให้บริษัทจัดการ
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขาย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนก่อนสิ3 นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนได้ หากมี
การสังซื3 อหน่ วยลงทุนครบตามจํานวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิ ดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการและ
ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
การรับซื= อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะรับซื3 อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 1 ปี โดยการรับซื3 อคืนหน่ วยลงทุนครั3งแรกบริษัทจัดการ
อาจรับซื3 อคืนเกินกว่า Z ปี นับจากวันทีจดทะเบียนได้
บริษัทจัดการจะดําเนิ นการรับซื3 อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นซึงมีชือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันทีบริษัทจัดการดําเนิ นการรับซื3 อคืนหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนได้ตกลงสังขายคืนหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนิ นการรับซื3 อคืนหน่ วยลงทุนตามระยะเวลาทีบริษัท
จัดการประกาศหรือแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน ZX วันทําการนับจากวันถัดจากวันทีจดทะเบียนกองทุน
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ในการรับซื3 อคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื3 อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื3 อหน่ วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส (กองทุนปลายทาง) โดยจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางทีผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนจะได้รบั คํานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการรับซื3 อคืนหน่ วยลงทุน
โดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ผูส้ งขายคื
ั
นหน่ วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสังขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติได้ เว้นแต่ บริษัทจัดการจะเห็นว่า
เหมาะสมและจะอนุ ญาตเป็ นกรณีพิเศษสําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเรียกคืนสมุด
บัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีทีบริษัทจัดการปิ ดบัญชีกองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด
2.2

กรณีใดที?บริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของบุคคลดังต่อไปนี3
(1)

ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ีมีถินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดย
ปกติมีถินทีอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึงจัด
ให้มีขนและดํ
ึ3
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

(2)

บุคคลทีมิใช่ผูล้ งทุ นทีมิใช่รายย่อยตามบทนิ ยามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด รวมทั3งที จะประกาศและ
แก้ไขเพิมเติมในอนาคต

(3)

บุ ค คลที ปฏิเสธไม่ ให้ขอ้ มูลหรื อเอกสารใดๆ และ/หรื อ ไม่ ให้ค วามยิน ยอมในการเปิ ดเผยข้อ มูลต่ อ
หน่ วยงานทีเกียวข้อง เพือการทีบริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหน้าทีเกียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการทีจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคลดังทีกล่าวมาข้างต้น
2.3

กองทุนนี= มีขอ้ กําหนดเกี?ยวกับการเลื?อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
อย่างไร
บริ ษัทจัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุ นคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นทีได้มีคาํ สังขายคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี3
(1)

(2)

บริษัทจัดการกองทุ นรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุ จริ ตและสมเหตุ ส มผลว่าเป็ นกรณี ทีเข้าเหตุ
ดังต่อไปนี3 โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก)

มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่าง
สมเหตุสมผล หรือ

(ข)

มีเหตุทีทําให้กองทุนไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลา
ปกติ ซึงเหตุดงั กล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ

ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื3 อ
คื น หน่ วยลงทุ น ไม่ ถู ก ต้อ ง และผู้ดูแ ลผลประโยชน์ ย ังไม่ ได้รับ รองข้อ มูล ในรายงานการแก้ไขราคา
ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
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การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี3

2.4

(ก)

เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาํ สังขาย
คืนหน่ วยลงทุนนั3น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.

(ข)

แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระ
ค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืนและผูล้ งทุนทัวไปให้ทราบ
เรืองดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

(ค)

แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั3งจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และ
หลักฐานการได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (2) ต่ อสํานั กงานโดยพลัน ทั3งนี3 บริ ษัทจัดการจะมอบหมายให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ดาํ เนิ นการแทนก็ได้

(ง)

ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสังขายคืนหน่ วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่ าว บริ ษัท จัดการจะรับ ซื3 อคืนหน่ วยลงทุ น นั3 น โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผูถ้ ื อ
หน่ วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืนก่อนหลัง

กองทุนนี= มีขอ้ กําหนดเกี?ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รบั ซื= อคืน หรือไม่สบั เปลี?ยนหน่วยลงทุนตามคําสั ?ง อย่างไร
2.4.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซื3 อคืน หรือไม่รบั สับเปลียนหน่ วยลงทุนตามคําสังซื3 อ คําสังขายคืน หรือ
คําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุนทีได้รับไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซื3 อ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียน
หน่ วยลงทุนได้ ในกรณีทีปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี3
(1)

ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื3 อขายได้ตามปกติ

(2)

บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี3 โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน Z วันทําการ เว้นแต่จะ
ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3)

(ก)

มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน
รวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข)

ไม่ ส ามารถคํา นวณมู ล ค่ า ทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น รวมเปิ ดได้อ ย่ า งเป็ นธรรมและ
เหมาะสม หรือ

(ค)

มีเหตุจาํ เป็ นอืนใดเพือคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน

กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี3 เกิดขึ3 น
ซึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก)

ตลาดซื3 อขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื3 อขายได้ตามปกติ
ทั3งนี3 เฉพาะในกรณีทีกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ทีซื3 อขายในตลาดซื3 อขายหลักทรัพย์
แห่งนั3นเกินกว่าร้อยละ Z[ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
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(4)

(ข)

มีเหตุการณ์ทีทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้
ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ

(ค)

มีเหตุ ทีทําให้กองทุนไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นที ลงทุนไว้ตาม
กําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ และผูด้ ูแล
ผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสังซื3 อหน่ วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสังซื3 อ
หน่ วยลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี3
(ก)

(5)

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั3 น ๆ มีส่วนเกียวข้องกับ
การกระทําดังต่อไปนี3
1.

การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย
เกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ

2.

การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

3.

การกระทําทีเป็ นการปฏิบัติตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
โดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย

(ข)

บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็ จจริง
เกียวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ

(ค)

บริษัทจัดการตรวจสอบแล้วพบว่าผูส้ งซื3
ั อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลทีมิใช่ผลู้ งทุนสถาบัน
และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ตามบทนิ ยามทีกฎหมายก.ล.ต. กําหนด

อยู่ในระหว่างดําเนิ นการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุน
รวมภายใต้ก ารจัด การของตนอัน เนื องมาจากการที บริ ษั ท จัด การกองทุ น รวมรายเดิ ม ไม่
สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุ รกิจการจัดการกองทุนรวม การ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื3 อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัด
จําหน่ ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ซึง
ให้กระทําได้ไม่เกิน 6 วันทําการ

2.4.2 เมือปรากฏเหตุขา้ งต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รบั ซื3 อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคํา
สังซื3 อหรือคําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี3
(1)

แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีมีคาํ สังซื3 อหรือคําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้
ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื3 อคืนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ W.h.Z (1)
ข้อ W.h.Z (2) ข้อ W.h.Z (3) หรือข้อ W.h.Z (X) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
รายอืนและผูล้ งทุ นทัวไปให้ทราบถึ งการหยุดรับคําสังซื3 อหรื อคําสังขายคืนหน่ วยลงทุ นด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
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(2)

รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซื3 อคืนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซื3 อหรือคําสังขายคืนหรือ
คําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุนพร้อมทั3งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนิ นการของกองทุน
รวมเปิ ดนั3นให้สาํ นักงานทราบโดยพลัน

(3)

ในกรณีทีบริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื3 อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคําสังซื3 อหรือคําสังขาย
คืนหรือคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุนตามข้อ W.h.Z (1) ข้อ W.h.Z (2) ข้อ W.h.Z (3) หรือข้อ
W.h.Z (X) เกิน Z วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนิ นการดังต่อไปนี3 ก่อนการเปิ ดรับคําสังซื3 อ
หรือคําสังขายคืนหน่ วยลงทุน
(ก)

รายงานการเปิ ดรับคําสังซื3 อหรื อคําสังขายคืนหน่ วยลงทุ น และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั3นให้สาํ นักงานทราบ
ภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสังซื3 อหรือคําสังขายคืนหน่ วยลงทุน

(ข)

แจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีมีคาํ สังซื3 อหรือคําสังขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึง
การเปิ ดขายหรือรับซื3 อคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืน
และผูล้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคําสังซื3 อหรือคําสังขายคืนหน่ วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณี ที บริ ษั ทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื3 อคื น หรื อไม่ รับ สับเปลี ยนหน่ วยลงทุ น ตาม
คําสังซื3 อ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุนทีได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคํา
สังซื3 อ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื3 อคืน
หน่ วยลงทุนก็ได้

2.5

กองทุนนี= มีขอ้ กําหนดเกี?ยวกับการหยุดขายหรือรับซื= อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
เพือคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณี ทีมีความจําเป็ นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพือรักษาเสถี ยรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสังซื3 อ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการ
ชัวคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน W[ วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่ จะได้รบั ความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสังซื3 อ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุน
ออกไปได้

2.6

วิธีการสับเปลี?ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุนเข้าในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครั3งแรกเท่านั3น
เนื องจากมีการเปิ ดเสนอขายเพียงครั3งเดียว
ช่องทางการสับเปลี?ยน
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื3 อคืนหน่ วยลงทุน และสืออิเล็กทรอนิ กส์
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วิธีการสับเปลี?ยนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื3 อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสังสับเปลียนหน่ วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลียนหน่ วยลงทุน
ระบุจาํ นวนเงินหรือจํานวนหน่ วยลงทุนทีต้องการสับเปลียน บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื3 อคืน
หน่ วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
(2) สืออิเล็กทรอนิ กส์
บริษัทจัดการอาจรับคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุนผ่านสืออิเล็กทรอนิ กส์ได้ โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องลงนามใน
คําขอใช้บริการสับเปลียนหน่ วยลงทุนผ่านสืออิเล็กทรอนิ กส์ และปฏิบตั ิตามเงือนไขทีบริษัทจัดการระบุไว้ในคําขอ
ใช้บริการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบสืออิเล็กทรอนิ กส์จนเป็ นเหตุบริษัทจัดการจะไม่สามารถรับคําสัง
สับเปลียนหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้ ให้ถือว่ายังไม่มีการทํารายการการสับเปลียนหน่ วยลงทุนผ่านสืออิเล็กทรอนิ กส์
นั3น
บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีตกลงใช้บริการสับเปลียนหน่ วยลงทุนทางสืออิเล็กทรอนิ กส์ ยอมรับและ
ผูกพันตามเงือนไขและวิธีการทีกําหนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือทีจะแก้ไขเพิมเติมเปลียนแปลงต่อไปในภาย
หน้าซึงรวมถึงการยอมรับความเสียงใด ๆ ทีอาจเกิดขึ3 นอันเนื องมาจากความขัดข้องของระบบ
ทั3งนี3 ก่อนเริมให้บริการ บริษัทจัดการจะประกาศให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศทีสํานักงานของ
บริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื3 อคืนหน่ วยลงทุน
2.7

กองทุนนี= กําหนดเงื?อนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนอย่างไร
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอด
ใดๆ ในกรณีต่อไปนี3
Z. การโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะทําให้การถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัด
การถือหน่ วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับ
ข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษัทจัดการ และทีแก้ไขเพิมเติมในอนาคต
W. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ใช่ผลู้ งทุนสถาบัน หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ ตามทีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้น
แต่เป็ นการโอนทางมรดก
6. การโอนหน่ วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีทีเกียวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทั3งนี3 ข้อกําหนดเกียวกับ
FATCA เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ภายใต้หวั ข้อ W[ ในโครงการจัดการกองทุน
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึงประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืนคําขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองทีนายทะเบียนพร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมือนายทะเบียนได้บนั ทึกชือผูร้ บั โอน
หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึงนายทะเบียนจะทําการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ ับโอน
ภายใน 30 วันนั บแต่วนั รับคําขอโอนหน่ วยลงทุน ทั3งนี3 ผูร้ บั โอนมีหน้าที จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตาม
กําหนดเวลาทีนายทะเบียนนัดหมาย
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2.8

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบมูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้จาก
Website: www.kasikornasset.com
บริษัทจัดการทีหมายเลขโทรศัพท์ [ W\•6 6•••
บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือทีโทร. [ W••• ••••

3.

สิทธิของผูถ้ ือหน่วย

3.1

กองทุนนี= มีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เงื?อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
เมือบริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหน่ วยลงทุ นได้รับใบคําขอเปิ ดบัญชี และใบคําสังซื3 อหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนทีกรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามทีระบุไว้ในหัวข้อ "เอกสารหลักฐาน
ในการขอเปิ ดบัญชี" และผูจ้ องซื3 อหรือผูส้ งซื3
ั อหน่ วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซื3 อหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดําเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผจู้ องซื3 อ
หรื อ ผูส้ ังซื3 อหน่ วยลงทุ น ไว้เป็ นหลัก ฐานภายในวัน ที บริ ษั ท จัด การหรื อผูส้ นั บ สนุ น การขายหน่ วยลงทุ น ได้ทํา
รายการขายหน่ วยลงทุ นแล้ว โดยผูจ้ องซื3 อหรือผูส้ ังซื3 อหน่ วยลงทุ นมีหน้าทีที จะมารับสมุดบัญ ชีแสดงสิ ทธิ ดว้ ย
ตนเองและจะต้องลงลายมือชือในบัตรตัวอย่างลายมือชือและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบี ยนจะจดแจ้งชือผูจ้ องซื3 อหรื อผูส้ ังซื3 อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นในทะเบี ยนผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นต่ อเมือบริษั ท
จัดการได้รบั ชําระค่าซื3 อหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื3 อหรือผูส้ งซื3
ั อนั3นได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนจาก
บริ ษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถื อว่าสมุดบัญ ชีแสดงสิทธิ ทีบริ ษัทจัดการออกให้ในนามบริ ษัทจัดการเป็ น
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื3 อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้
ในกรณีทีผูถ้ ือหน่ วยลงทุน 2 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเหล่านั3นเป็ นผู้
ถือหน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชือร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพือ
สังซื3 อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน และมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั3งเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินทีได้จากการขายคืนหน่ วย
ลงทุน
อนึ ง ในกรณีทีเป็ นการซื3 อหน่ วยลงทุน จํานวนเงินทีปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนเงินที
ผูล้ งทุ นชําระเป็ นค่าซื3 อหน่ วยลงทุ นตามคําสังซื3 อหน่ วยลงทุ นเท่านั3 น มิใช่หลักฐานแสดงสิ ทธิ การได้รับจัดสรร
หน่ วยลงทุน ทั3งนี3 ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนไปปรับรายการอีกครั3งเพือแสดง
จํานวนหน่ วยลงทุนทีได้รบั จัดสรร
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น เพือให้ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนสามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอืนได้
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ในกรณี ทีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจําเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่ วยลงทุนมอบ
ให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
3.2

กองทุนนี= มีขอ้ จํากัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่ วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนทีจําหน่ ายได้
แล้วทั3งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรือง
หลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษัทจัดการ

3.3

หากผูล้ งทุนต้องการร้องเรียนจะทําได้อย่างไร
ติดต่อบริษัทจัดการที โทร. [ W\•6 6••• หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที โทร. [ WW\6 \[[[ หรือ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทร. [ WW6[ WWh[-Z

3.4

กองทุนนี= มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี

4.

บุคคลที?เกี?ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุน

4.1

รายชื?อคณะกรรมการ
นางสาวขัตติยา อินทรวิชยั
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดํารงชิตานนท์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื?อผูบ้ ริหาร
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นายชัชชัย สฤษดิ”อภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นางสาวเอื3 อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นายเขมชาติ สุวรรณกุล
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์
นางหทัยพัชร์ ชูโต

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
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นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
4.2

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
Associate Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer

จํานวนกองทุนรวมทั=งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที? To ธันวาคม TpqS)
มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จํานวน Zg6 กองทุน

4.3

มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที? To ธันวาคม TpqS)
มูลค่าสินทรัพย์กองทุนรวมภายใต้การจัดการ Z,[6X,h•6,•6•,•g•.•[ บาท

4.4

4.5

รายชื?อคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ”อภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ”วฒ
ั นะเสถียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ”
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายประมุข มาลาสิทธิ”
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวปรานี เกียรติชยั พิพฒ
ั น์

กรรมการผูจ้ ดั การ
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนผสม
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสํารองเลี3 ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสํารองเลี3 ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี3
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี3
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ
ผูบ้ ริหารฝ่ ายสํานักบริหารความเสียง
ผูบ้ ริหารฝ่ ายสํานักวิจยั

รายชื?อผูจ้ ดั การกองทุน
นายประมุข มาลาสิทธิ”
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน The University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์ทาํ งาน
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย
ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย
นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และจัดการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย
ผูช้ ่วยนักวิจยั Hunter Investment Co., Ltd.
หน้าที?รบั ผิดชอบ
บริหารการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
ลงทุนในสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและเพือป้องกันความเสียงจาก
อัตราแลกเปลียน
พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ ทั3งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
วิเคราะห์เครดิตของตราสารทีจะลงทุน
4.6

รายชื?อตัวแทนจําหน่าย
ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนทีบริษัทจัดการจะแต่งตั3งขึ3 น

4.7

ใครเป็ นผูด้ แู ลปรับปรุงรายชื?อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื?อให้การชําระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนเป็ นไปอย่างถูกต้อง
นายทะเบียนกองทุนคือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0 2470 1976-83

4.8

ใครเป็ นผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดการให้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการลงทุนที?ตกลงไว้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทร. [ WW6[ WWh[-Z
นอกจากหน้าทีตามสัญญาแต่งตั3งผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผูล้ งทุนด้วย

5.

ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม? เติมเกี?ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด
Website: www.kasikornasset.com
บริษัทจัดการทีหมายเลขโทรศัพท์ [ W\•6 6•••
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ปั จจัยความเสี?ยงเกี?ยวกับการลงทุน
กองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย มีนโยบายทีจะลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ทีมีการ
จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี อา้ งอิง และอาจเข้าทําสัญญาป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนจากการ
ลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ดังนั3 น กองทุนนี3 จึงเหมาะกับผูล้ งทุนทียอมรับความเสียงได้ อย่างไรก็ตาม มูลค่าหน่ วยลงทุน
ของกองทุนอาจเพิมขึ3 นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับราคาของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน ซึงอาจได้รบั ผลกระทบ
ทั3งทางด้านบวกหรือลบจากปั จจัยความเสียงต่างๆ ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงความเสียงดังต่อไปนี3
ความเสี?ยงจากการลงทุนในสัญญาซื= อขายล่วงหน้า
1.

ความเสี?ยงจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant)
การลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ทีมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับสินทรัพย์อา้ งอิงนั3 นมีความเสียงสูง
กว่าการลงทุนในสินทรัพย์อา้ งอิงนั3นโดยตรง ซึงนอกจากความเสียงจากความผันผวนของระดับราคาของสินทรัพย์
อ้างอิงแล้ว กองทุนยังมีความเสียงจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียน รวมถึงความเสียงจากการทีบริษัทผู้
ออกตราสาร/คู่สัญญา ไม่สามารถชําระคืนเงินต้นหรือดอกเบี3 ยให้กองทุนเมือถึงวันทีครบกําหนดอายุตราสาร
ดังนั3นกองทุนจะลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ทีออกโดยธนาคารพาณิ ชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทย
หรือธนาคารซึงเป็ นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศทีได้รบั การจัดอันดับความ
น่ าเชือถือในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ขึ3 นไป

2.

ความเสี?ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
เนื องจากหลักทรัพย์ทีลงทุนไม่ถือว่าเป็ นหลักทรัพย์ทีมีสภาพคล่อง กองทุนอาจจะไม่สามารถจําหน่ ายตราสาร
นั3นๆ ได้ในราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร ทําให้กองทุนมีความเสียงด้านสภาพคล่องของตรา
สารทีกองทุนลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสียงด้านนี3 ลงได้จากการเลือกลงทุนในตราสารที
มีคุณภาพดีท3งั ในด้านความน่ าเชือถือ และความสามารถในการชําระหนี3 ของผูอ้ อกตราสาร ตลอดจนสภาพคล่อง
ของตราสารนั3น

3.

ความเสี?ยงจากผลตอบแทนที?ไม่สมมาตร (Asymmetric Payoff Risk)
ธุ รกรรมนี3 เกิดจากการรวมกันระหว่างสัญ ญาวอร์แรนท์ (Warrant) ของราคาสิน ทรัพย์อา้ งอิงและ/หรื ออัตรา
ดอกเบี3 ย กองทุ น จึ งมี ค วามเสี ยงที ผลตอบแทนจะมี แ นวโน้ ม ค่ อ นไปในเชิ งลบ (Downside) มากกว่าเชิ งบวก
(Upside) ผูล้ งทุนควรตระหนักถึงลักษณะของผลตอบแทนทีไม่สมมาตรดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน

4.

ความเสี?ยงจากการผิดนัดชําระหนี= (Credit Risk)
กองทุนอาจมีความเสียงจากการผิดนัดชําระหนี3 เนื องจากบริษัทผูอ้ อกตราสาร/คู่สญ
ั ญานั3น ๆ ไม่สามารถชําระ
คืนเงินต้นหรือดอกเบี3 ยหรือผลตอบแทนให้กองทุนเมือถึงวันทีครบกําหนดอายุตราสาร ซึงส่งผลให้กองทุนอาจ
ได้รบั คืนเงินต้นไม่เต็มจํานวนได้
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ความเสี?ยงจากการลงทุนในตราสารหนี=
1.

ความเสี?ยงจากการเปลี?ยนแปลงของอัตราดอกเบี= ย (Interest Rate Risk)
ความผันผวนของอัตราดอกเบี3 ยโดยทัวไปอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการลงทุนและโอกาสการ
ลงทุนของกองทุน อีกทั3งอาจมีผลกระทบร้ายแรงอย่างมีนัยสําคัญต่อวัตถุ ประสงค์ในการลงทุนของกองทุ นและ
อัตราผลตอบแทนของทรัพย์สินทีลงทุน
โดยทัวไปราคาของตราสารหนี3 จะเปลียนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี3 ยและ
ตามปกติ ตราสารหนี3 ทีมีอายุคงเหลือยิงยาวนานเท่าไร การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี3 ยก็จะยิงมีผลกระทบต่อ
ราคาตราสารมากขึ3 นเท่านั3น อย่างไรก็ตาม กองทุนนี3 มุ่งจะลงทุนในตราสารหนี3 ทีมีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุน
และจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงทําให้มีความเสียงด้านการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบี3 ยอยู่ใน
ระดับตํา

2.

ความเสี?ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk)
ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดเกิดจากการทีราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ3 น
ลง เนื องจากความผันผวนของปั จจัยต่างๆ ทีเกียวข้อง ทั3งนี3 การลงทุนของกองทุนจะได้รบั ผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจและภาวะตลาดโดยทัวไป เช่น ดอกเบี3 ย ความสามารถในการจัดหาสินเชือ การผิดนัดชําระหนี3 อัตรา
เงินเฟ้ อ ความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิจ การเปลียนแปลงของกฎหมาย (รวมถึงกฎหมายทีเกียวกับการจัดเก็บภาษี
สําหรับการลงทุนของกองทุน) อุปสรรคทางการค้า การควบคุมการแลกเปลียนเงินตรา และสถานการณ์ทางการ
เมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ (รวมถึงสงคราม การก่อการร้ายหรือปฏิบตั ิการด้านความมันคง) ปั จจัย
เหล่ านี3 อาจมีผลกระทบต่อระดับและความผันผวนของราคาของตราสารทางการเงิน และสภาพคล่ องของการ
ลงทุนของกองทุน ความผันผวนหรือการขาดสภาพคล่องอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทํากําไรของ
กองทุ น หรือก่อให้เกิดความสูญเสี ยแก่กองทุนได้ กองทุ นอาจต้องดํารงฐานะซื3 อขาย (trading positions) เป็ น
จํานวนมาก ซึงอาจทําให้กองทุนได้รบั ผลกระทบอย่างร้ายแรงจากระดับความผันผวนในตลาดการเงิน ดังนั3น หาก
กองทุนถือครองตราสารไว้มากเท่าใด โอกาสของความเสียงก็ยงสู
ิ งขึ3 น อย่างไรก็ตาม กองทุนจะพิจารณาลงทุนใน
ตราสารทีมีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ ซึงจะทําให้ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสารตํา

3.

ความเสี?ยงด้านอัตราแลกเปลี?ยนเงินตราและค่าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk)
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการทีกองทุนนําเงินไปลงทุนในประเทศต่างๆ ซึงอาจ
มีความเกียวข้องกับสกุลเงินตราต่ างๆ ดังนั3 น ในกรณี ทีอัตราแลกเปลี ยนมีความผันผวน ก็ จะส่งผลกระทบต่ อ
มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้
เงินที ลงทุ นในกองทุ นและสกุ ลเงินที ต้องชําระให้แก่ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นนั3 นจะเป็ นสกุ ลเงินบาท ดังนั3 น จึงทําให้ผู้
ลงทุนมีความเสียงในด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลียนระหว่างเงินบาทกับสกุลเงินของประเทศทีกองทุนไป
ลงทุน ความผันผวนของอัตราแลกเปลียนระหว่างเงินบาทกับสกุลเงินในการไปลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อมูลค่าของการลงทุนของกองทุน หรือรายได้จากการลงทุนของกองทุน
ทั3งนี3 บริษัทจัดการสามารถลดความเสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราในต่างประเทศได้ โดยลงทุนในธุ รกรรม
อนุ พนั ธ์ทางการเงินอ้างอิงอัตราแลกเปลียน เพือแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศให้เป็ นสกุลเงินบาทในอัตราทีตก
ลงกันไว้ ณ วันทําสัญญา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีการลงทุนในสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงก็
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อาจจะไม่ ส ามารถป้ องกัน ความเสี ยงได้ท3ังหมด และเสี ย โอกาสในการรับ ผลตอบแทนที ดี ขึ3นหากตลาดฯ ไม่
เคลือนไหวไปในทิศทางทีคาดการณ์ไว้
4.

ความเสี?ยงที?เกี?ยวข้องกับเงินฝาก
ในกรณีทีบริษัทจัดการนําเงินไปลงทุนโดยฝากเงินกับสถาบันการเงินเพือและในนามของกองทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
จะมีความเสียงต่อการขาดทุนจากเงินฝาก และอาจได้รบั ผลตอบแทนทีลดลงอันเนื องมาจากการชําระคืนเงินฝาก
ก่อนกําหนด หรือการทีสถาบันผูร้ บั ฝากเงินใช้สิทธิใดๆ ตามข้อกําหนดและเงือนไขของเงินฝาก ผูท้ ีประสงค์จะถือ
หน่ วยลงทุนควรประเมินความน่ าเชือถือของเงินฝากและสถาบันผูร้ บั ฝากเงิน การเปลียนแปลงของความน่ าเชือถือ
ของสถาบันผูร้ บั ฝากเงิน จะมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่ วยลงทุนในกองทุน นอกจากนี3 หากสถาบันผูร้ บั ฝากเงิน
ทําการชําระเงินทีถึงกําหนดชําระล่าช้ากว่าวันทีครบกําหนด การจ่ายเงินให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะล่าช้าออกไป
จนกว่ากองทุนจะได้รบั การชําระเงินจากสถาบันผูร้ บั ฝากเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากไม่มีการชําระเงินดังกล่าว
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั เงินต้นคืนจากเงินลงทุนในส่วนนี3 ได้

5.

ความเสี?ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารซึ?งกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments)
การขาดสภาพคล่องของตราสารทีกองทุนลงทุนเกิดจากการทีกองทุนไม่สามารถจําหน่ ายตราสารนั3นๆ ได้ในราคา
ทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร เพือนําเงินมาชําระให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เนื องจากกองทุนอยูภ่ ายใต้
ข้อจํากัดและข้อกําหนดการจําหน่ ายจ่ายโอนทรัพย์สินทีลงทุน ตามทีระบุในข้อกําหนดและเงือนไขของทรัพย์สิน
ดังกล่าว และตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศทีกองทุนเข้าลงทุน ข้อจํากัดและข้อกําหนดการจําหน่ าย
จ่ายโอนดังกล่าวอาจเป็ นการควบคุมหรือจํากัดสภาพคล่องของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุน และอาจมีผลกระทบต่อ
มูลค่าของทรัพย์สิ นที ลงทุ น อีกทั3งอาจไม่มีตลาดรองสําหรับทรัพย์สิ นทีกองทุ นลงทุ นตลอดระยะเวลาทีลงทุ น
นอกจากนี3 ในกรณี ที มี ตลาดรอง ราคาในตลาดรองอาจจะตํากว่าราคาเสนอขาย (Issue Price) หรื อราคาที
กองทุนซื3 อทรัพย์สินดังกล่าว ทรัพย์สินทีเสนอขายอาจอยู่ภายใต้ขอ้ จํากัดการโอนบางอย่าง และสามารถโอนให้แก่
ผูร้ บั โอนบางรายเท่านั3น
การซื3 อขายตราสารทางการเงินทีขาดสภาพคล่องมักจะต้องใช้เวลา และมีค่าธรรมเนี ยมนายหน้า หรือส่วนลด
สําหรับผูค้ า้ (dealer discounts) และค่าใช้จ่ายในการขายอืนๆ สูงกว่าการซื3 อขายตราสารการเงินทีสามารถซื3 อ
ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ การขาดสภาพคล่องในบางตลาดยังอาจก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากแก่กองทุน
และผูล้ งทุนเป็ นครั3งคราว นอกจากนี3 มูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนซึงนํามาใช้ในการคํานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั3น อาจมิใช่มลู ค่าทีกองทุนจะได้รบั จริงเมือมีการจําหน่ ายทรัพย์สินทีลงทุน

6.

ความเสี?ยงที?เกิดจากคู่สญ
ั ญาไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื?อครบกําหนดเวลา
ความเสียงขั3นพื3 นฐานอย่างหนึ งทีเกียวข้องกับการลงทุนของกองทุนคือความเสียงด้านเครดิต ซึงหมายถึงความ
เสียงทีผูอ้ อกตราสารทีกองทุนลงทุน สถาบันผูร้ บั ฝากเงิน หรือคู่สญ
ั ญาของกองทุน จะไม่สามารถชําระเงินให้แก่
กองทุนได้เมือถึงกําหนดชําระ ซึงความเสียงดังกล่าวเกิดจากปั จจัยต่างๆ อาทิเช่น พัฒนาการในทางลบของธุรกิจ
การเปลี ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการแข่งขันหรื อสภาวะเศรษฐกิจที ตกตํา ดังนั3 น ถึ งแม้ว่าบริ ษัทจัดการจะ
คาดหมายว่าผูอ้ อกตราสารทีกองทุนลงทุน สถาบันผูร้ บั ฝากเงิน หรือคู่สญ
ั ญาของกองทุนเหล่านี3 จะมีความมันคง
แต่องค์กรเหล่านี3 อาจประสบกับการขาดทุน ประสบปั ญหาทางการเงิน หรือมีการเปลียนแปลงขององค์กรอย่างมี
นัยสําคัญ ซึงอาจส่งผลกระทบต่อความมันคงและความสามารถในการชําระหนี3 ขององค์กรให้แก่กองทุนได้
อีกทั3ง คู่สญ
ั ญาตามธุรกรรมป้องกันความเสียงทีกองทุนเข้าทําอาจมีผลการดําเนิ นงานและฐานะการเงินทีด้อยลง
จึงขาดสภาพคล่องทีจะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน เนื องจากกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเพือป้องกัน
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ความเสี ยงจากอัตราแลกเปลี ยนทั3งจํานวน ดังนั3 น ในกรณี ทีคู่สัญ ญาตามสัญ ญาซื3 อขายล่ วงหน้ าดังกล่ าวของ
กองทุนไม่สามารถดําเนิ นการได้ตามสัญญาประเภทอืน ผูล้ งทุนอาจได้รบั ผลตอบแทนไม่เป็ นไปตามทีกําหนดไว้
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะเข้าทําสัญญาป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนดังกล่าวกับธนาคารพาณิชย์ที
ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชือถือทีอยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์และ
พิจารณาความน่ าเชือถือของคู่สญ
ั ญาในการทําธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะห์อย่างต่อเนื อง จึงทําให้ช่วย
ลดความเสียงจากคู่สญ
ั ญาดังกล่าวได้
7.

ความเสี?ยงจากธุรกรรมป้องกันความเสี?ยง (Basis Risk)
กองทุนอาจเข้าทําธุรกรรมอนุ พนั ธ์เพือการบริหารความเสียง เพือทีจะ (Z) ป้องกันการเปลียนแปลงทีอาจเกิดขึ3 น
ในมูลค่าตลาดของทรัพย์สินของกองทุน อันเนื องมาจากความผันผวนในตลาดและการเปลี ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลียนเงินตรา (W) คุม้ ครองผลกําไรที ยังไม่เกิดขึ3 นจริง (unrealized gains) บนทรัพย์สินของกองทุน (6)
เอื3 ออํานวยต่อการขายและการลงทุนใดๆ ดังกล่าว (h) เพิมหรือรักษาผลตอบแทน ส่วนต่างหรือผลกําไรจากการ
ลงทุนในกลุ่มทรัพย์สินของกองทุน (X) ป้องกันความเสียงจากการซื3 อขายเพือเก็งกําไรจากการเพิมขึ3 นหรือลดลง
ของราคา (directional trade) (\) ป้องกันความเสียงทีอาจเกิดจากอัตราแลกเปลียนบนตราสารทางการเงินใดๆ
ของกองทุน (•) ป้องกันความเสียงทีอาจเกิดจากราคาทีเพิมสูงขึ3 นของตราสารทางการเงินทีกองทุนคาดหมายว่า
จะเข้าซื3 อในอนาคต (•) การดําเนิ นการเพือวัตถุประสงค์อืนใดตามทีบริษัทจัดการเห็นสมควร กองทุนไม่มีความ
จําเป็ นต้องป้องกันความเสียงอย่างใดอย่างหนึ งเป็ นการเฉพาะสําหรับธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ ง หรือกลุ่มทรัพย์สิน
ของกองทุนโดยทัวไป ถึงแม้ว่ากองทุนอาจเข้าทําธุรกรรมป้องกันความเสียงเพือทีจะลดความเสียง ธุ รกรรมนั3 น
อาจส่งผลให้ผลการดําเนิ นงานโดยรวมของกองทุนตกตําลงกว่าในกรณีทีกองทุนไม่ได้เข้าทําธุรกรรมป้องกันความ
เสียงนั3น เนื องจากสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าทีกองทุนเข้าทําเพือป้องกันความเสียงมีการเคลือนไหวของราคาแตกต่าง
ไปจากผลตอบแทนทีกองทุนตั3งใจจะคุม้ ครองความเสียง
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสียงด้านนี3 ลงจากการทีผูจ้ ดั การกองทุนคํานวณสัดส่วนในการป้องกัน
ความเสียงทีเหมาะสมสําหรับกองทุน แต่ท3ังนี3 แม้มีการลงทุนในสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเพือป้องกันความเสียงก็
อาจจะไม่สามารถป้องกันความเสียงได้ท3งั หมด และอาจทําให้กองทุนเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนทีดีขนึ3 หาก
ตลาดฯไม่เคลือนไหวไปในทิศทางทีคาดการณ์ไว้

8.

ความเสี?ยงที?เกิ ดจากการเปลี?ยนแปลงทางการเมื อง นโยบายการเงินการคลัง หรือสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศที?กองทุนลงทุน (Country Risk)
ความเสี ยงของการลงทุนในต่างประเทศเกิดจากการเปลียนแปลงภายในประเทศนั3 นๆ เช่น การเปลี ยนแปลง
ทางด้านการเมือง การเปลี ยนแปลงทางด้านนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจํากัด
ทางด้านกฎหมาย และการทําธุ รกรรมทางการเงิน ซึงอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทําการวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศทีกองทุนลงทุนอย่าง
สมําเสมอ

9.

ความเสี?ยงที?เกี?ยวข้องกับตัวกลางท้องถิ?นและผูด้ แู ลทรัพย์สิน
ธุรกรรมบางอย่างของกองทุนอาจต้องดําเนิ นการผ่านนายหน้า ธนาคารหรือหน่ วยงานท้องถินอืนๆ ทําให้กองทุน
มีความเสียงทีเกียวข้องกับการผิดนัด การล้มละลาย ความประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อฉลของตัวกลาง นายหน้า
หรือหน่ วยงานเหล่านั3น นอกจากนี3 กองทุนยังต้องพึงพาระบบการธนาคารทีมีความเหมาะสมเป็ นการทัวไปของ
ประเทศทีกองทุนไปลงทุนผ่านนายหน้า หรือตัวกลางดังกล่าว
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ทรัพย์สินของกองทุนอาจอยู่ในบัญชีหนึ งหรือหลายบัญชีซึงผูด้ ูแลทรัพย์สิน (Custodians) เปิ ดไว้สาํ หรับกองทุน
ผูด้ ูแลทรัพ ย์สิ น เหล่ านี3 อาจตั3งอยู่ในต่ างประเทศ จึงมี ความไม่ แน่ น อนว่าทรัพ ย์สิ น ของกองทุ น จะได้รับ ความ
คุม้ ครองหรือไม่ในกรณีทีผูด้ ูแลทรัพย์สินดังกล่าวล้มละลายหรือมีเหตุการณ์อืนในทํานองเดียวกัน ซึงอาจส่งผลให้
กองทุนไม่ได้รบั คืนทรัพย์สินทีฝากไว้กบั ผูด้ แู ลทรัพย์สินดังกล่าวและทําให้ผลู้ งทุนต้องสูญเสียเงินลงทุนในส่วนนั3น
10.

ความเสี?ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
เนื องจากกองทุนนี3 มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสียงทีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ
ทีเกิดวิกฤตการณ์ทีไม่ปกติ ทําให้กองทุ นไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศและนํ าเงินกลับเข้ามาใน
ประเทศได้ ซึงอาจส่งผลให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั คืนเงินตามระยะเวลาทีกําหนด

11.

ความเสี?ยงทางด้านภาษีอากร (Tax Risk)
ผูล้ งทุนพึงตระหนักว่าอัตราภาษี และหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษี สามารถเปลียนแปลงไปได้ทุกเมือ บริษัทจัดการมี
ความประสงค์ทีจะให้การดําเนิ นการทั3งหมดเท่าทีจะเป็ นไปได้ของกองทุนเป็ นไปในลักษณะทีจะไม่ทาํ ให้ถือได้ว่า
กองทุนมีสถานประกอบการอยู่ในประเทศอืนนอกจากประเทศไทย ทั3งนี3 ผลตอบแทนทีกองทุนมีสิทธิได้รับอาจ
ต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายและเสียภาษีกาํ ไร (ส่วนทุนหรืออืนๆ) ทีได้รบั จากการขายทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนหรือ
จากการโอนเงินลงทุน ทั3งนี3 กฎหมายภาษี ในประเทศต่างๆ ทีกองทุนลงทุนอาจเปลียนแปลงเป็ นครั3งคราวและมี
ผลกระทบต่อผูล้ งทุน ผูล้ งทุนต้องรับภาระค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากภายในและภายนอกประเทศ
ทั3งหมด (ซึ งรวมถึ งภาษี ก ารโอน อากรแสตมป์ ภาษี อื นๆ หรื อ ค่ าใช้จ่า ยที มี ลัก ษณะในทํานองเดี ย วกัน ) ที
เกียวข้องกับการลงทุนของกองทุน
กองทุนอาจถูกเรียกเก็บภาษี เงินได้ ภาษีหกั ณ ทีจ่ายและภาษี อืนๆ ในประเทศทีมีการลงทุน เนื องจากผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนมีท3งั ผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนทีมิใช่ผลู้ งทุนสถาบัน จึงมีความเป็ นไปได้ทีโครงสร้างการลงทุนแบบหนึ งจะ
ส่งผลให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนบางรายไม่สามารถ (Z) ได้รบั ประโยชน์ จากอนุ สญ
ั ญาด้านภาษี ซึงประเทศไทยทํากับ
ประเทศทีมีการลงทุน หรือ (W) เรียกร้องเครดิตสําหรับภาษี เงินได้และภาษี หกั ณ ทีจ่ายดังกล่าว ดังนั3 น ในการ
เลือกรูปแบบการลงทุนทีเหมาะสมสําหรับกองทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน
โดยรวม มิใช่วตั ถุประสงค์การลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายใดรายหนึ ง

12.

ความเสี?ยงที?เกี?ยวข้องกับการคิดภาษี ณ ที?จา่ ยตามกฎหมาย FATCA
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็ นกฎหมายภาษี ของประเทศสหรัฐอเมริกาทีมีการบัญญัติ
และมี ผลบังคับใช้ในปั จจุบัน ภายใต้กฎหมาย FATCA อาจมีก ารหักภาษี ณ ที จ่ายในอัตราที สูงถึ งร้อยละ 6[
สําหรับการจ่ายดอกเบี3 ยและเงินปั นผลทีมีแหล่งทีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึงเกิดขึ3 นตั3งแต่วนั ที Z กรกฎาคม
พ.ศ. WXX• ให้แก่ ส ถาบัน การเงิน ต่ างประเทศ และเงิน รายรับ ทั3งหมด (gross proceeds) ที สถาบัน การเงิน
ต่างประเทศได้รบั จากการขายทรัพย์สินทีมีความเกียวข้องกับสหรัฐอเมริกาบางประเภทซึงเกิดขึ3 นตั3งแต่วนั ที Z
มกราคม พ.ศ. WX\[ ในกรณี ทีสถาบันการเงินต่างประเทศดังกล่าว (ซึงรวมถึงกองทุน) ไม่ได้เข้าทําและปฏิบัติ
ตามความตกลงกับ กรมสรรพากรของสหรัฐ อเมริ ก า (U.S. Internal Revenue Service หรื อ “IRS”) เว้น แต่
สถาบันการเงินต่างประเทศนั3นได้รบั การยกเว้นหรือถือว่าได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว
เพือหลีกเลียงภาษี หกั ณ ทีจ่ายดังกล่าว กองทุนอาจเข้าทําความตกลงกับ IRS (“ความตกลงกับ IRS”) กองทุน
คาดว่าความตกลงกับ IRS จะกําหนดให้กองทุนตกลงทีจะ (Z) ขอรับข้อมูลเพือระบุตวั บุคคลบางอย่างเกียวกับผู้
ถื อหน่ วยลงทุ น เพื อพิ จารณาว่าผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น เป็ น U.S. Person หรื อนิ ติ บุค คลต่ างชาติ ซึงถื อ หุ น้ โดย U.S.
Person หรือไม่ และเพือให้ขอ้ มูลระบุตัวบุคคลเกียวกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวแก่ IRS เป็ นระยะ (W) ปฏิบัติ
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ตามข้อกําหนดการหักภาษี ณ ทีจ่ายและข้อกําหนดอืนๆ เพือทีจะปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรายงานข้อมูล
ตามความตกลงกับ IRS ในกรณีทีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายใดไม่ปฏิบตั ิตามคําร้องขอเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลตามที
กําหนดไว้ในความตกลงกับ IRS จากกองทุน หรือบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจจําเป็ นต้องหักภาษี ณ ทีจ่ายสูง
ถึงร้อยละ 6[ จากการชําระเงิน (ซึงรวมถึงเงินปั นผลและจํานวนเงินไถ่ถอน) ซึงมีขึ3นตั3งแต่วนั ที Z มกราคม พ.ศ.
WX\[ ทีต้องชําระให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการเปิ ดเผยข้อมูล หรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึง
เป็ นสถาบันการเงินทีมิได้มีความตกลงกับ IRS ทีมีผลบังคับ (กล่าวคือ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึงเป็ นสถาบันการเงินที
ไม่เข้าร่วมในการทําความตกลงกับ IRS) เว้นแต่ สถาบันการเงินนั3 นได้รับการยกเว้นหรือถือว่าได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายแล้ว ทั3งกองทุ น บริษั ทจัดการจะไม่ชําระเงินเพิมเติ ม ใดๆ เพื อชดเชยให้แก่ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสําหรับ
จํานวนเงินใดๆ ทีถูกหักตามกฎหมาย FATCA นอกจากนี3 ยังมีความเป็ นไปได้ทีบริษัทจัดการอาจต้องจัดให้มีการ
จําหน่ ายหรือโอนหน่ วยลงทุนซึงถือโดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
ตามที บริ ษั ท จัด การร้องขอตามเงือนไขในความตกลงกับ IRS ของกองทุ น และจํานวนเงิน สุ ท ธิ ที ได้จ ากการ
จําหน่ ายหรือโอนนั3นอาจจะน้อยกว่าราคาตลาดยุติธรรมของหน่ วยลงทุนทีจําหน่ ายหรือโอนโดยทัวไป
อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันทีมีแหล่งทีมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึงยังคงค้างอยู่ ณ วันที 6[ มิถุนายน พ.ศ. WXX•
และภาระผูกพันที มี แหล่ งที มาจากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาซึงยังคงค้างอยู่ในวันที 6[ มิถุ นายน พ.ศ.
WXX• หรือวันทีตรงกับหกเดือนหลังจากการประกาศใช้ขอ้ บังคับ US Treasury regulations ว่าด้วยการหัก ณ ที
จ่ายสําหรับกลุ่มเงินประเภท "foreign passthru payments" (แล้วแต่ ว่าวันใดเกิดขึ3 นภายหลัง) โดยภาระผูกพัน
ดังกล่าวไม่ได้มีการแก้ไขหรือถือว่าออกใหม่ ภายหลังจากวันที 6[ มิถุนายน พ.ศ. WXX• (ภาระผูกพันเหล่านี3
เรียกว่า "Grandfathered Obligations") จะไม่อยู่ภายใต้บงั คับของการหัก ณ ทีจ่ายตามกฎหมาย FATCA อย่างไรก็
ตาม ภาระผูกพัน ซึงถื อว่าเป็ นภาระผูกพันประเภททุ น และภาระผูกพัน ประเภทหนี3 ซึงไม่มี กําหนดระยะเวลา
แน่ นอน (เช่น เงินฝากออมทรัพย์และเผือเรียก) ไม่มีสิทธิได้รบั การยกเว้น (grandfathering) จากการหักภาษี ณ
ทีจ่ายตามกฎหมาย FATCA
นอกจากนี3 ถ้ากองทุนตัดสินใจทีจะไม่เข้าทําความตกลงกับ IRS กองทุนอาจถูกหักภาษี ณ ทีจ่ายในอัตราร้อยละ
6[ สําหรับเงินบางประเภททีต้องชําระให้แก่กองทุน
ทีผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาได้เข้าทําความตกลงระหว่างรัฐบาล (intergovernmental agreements) ("ความ
ตกลง IGA") หลายฉบั บ ที เกี ยวข้อ งกั บ กฎหมาย FATCA ซึ งถ้ า ประเทศไทยเข้า ทํ า ความตกลง IGA กั บ
สหรัฐอเมริกา กองทุนอาจไม่จาํ เป็ นต้องเข้าทําความตกลงกับ IRS แต่อาจจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายทีประเทศ
ไทยตราขึ3 นเพืออนุ วตั รให้เป็ นไปตามความตกลง IGA นั3น
บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่าการชําระเงินให้แก่กองทุนในส่วนทีเกียวกับทรัพย์สินของกองทุน ซึงรวมถึง
ทรัพย์สินทีลงทุน จะไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของการหัก ณ ทีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ถ้าการชําระเงินให้แก่กองทุนใน
ส่วนทีเกียวกับทรัพย์สินของกองทุนต้องอยูภ่ ายใต้บงั คับของการหัก ณ ทีจ่าย ก็อาจส่งผลให้มีการไถ่ถอนทรัพย์สิน
ทีลงทุนก่อนกําหนดตามวิธี การทีระบุ ไว้ในข้อกําหนดและเงือนไขของทรัพย์สิ นที ลงทุน นอกจากนี3 ถึงแม้ว่า ผู้
ลงทุนในกองทุนจะได้ปฏิบตั ิตามการร้องขอข้อมูลระบุตวั บุคคลและยินยอมให้บริษัทจัดการดําเนิ นการนําส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่ IRS แต่การชําระเงินให้แก่กองทุนก็ยงั อาจถูกหัก ณ ทีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ได้ หากตัวกลางที
ถือทรัพย์สินอยู่แทนกองทุนต้องถูกหัก ณ ทีจ่าย เนื องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ดังนั3 น ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนควรปรึกษาหารือกับทีปรึกษาทางด้านภาษี ของตนเกียวกับภาษี หกั ณ ทีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ทีอาจ
เกิดขึ3 นกับกองทุน ก่อนทีจะตัดสินใจลงทุน
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13.

ความเสี?ยงจากภาษีหกั ณ ที?จา่ ยสําหรับทรัพย์สินที?ลงทุน (Withholding Tax)
บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีหกั ณ ทีจ่ายจากเงินทีพึงชําระให้แก่กองทุนในส่วนที
เกียวกับทรัพย์สินทีลงทุน นอกจากนี3 การชําระเงินให้แก่ตวั กลางหรือกองทุนในส่วนทีเกียวกับทรัพย์สินทีลงทุน
อาจถูกหัก ณ ทีจ่ายตามกฎหมาย FATCA ในอัตราสูงถึงร้อยละ 6[ หากกองทุนหรือตัวกลางไม่ปฏิบัติตามการ
ร้องขอข้อมูลระบุตัวบุคคล เพือให้คู่สัญญาของกองทุนหรือตัวกลางสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ได้ ซึง
รวมถึงความตกลงกับ IRS ตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้น
นอกจากนี3 แม้ว่าในเวลาทีกองทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินใดๆ จํานวนเงินทีต้องชําระให้แก่กองทุนเกียวกับทรัพย์สิน
ทีลงทุ นดังกล่าว จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที จ่าย แต่ ในอนาคตกฎหมายภาษี ทีเกียวข้องอาจเปลียนแปลงไป ทําให้
จํานวนเงินทีชําระตามทรัพย์สิ นที กองทุนลงทุนดังกล่ าวต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย หรือถูกหักภาษี ณ ที จ่ายใน
อัตราทีสูงขึ3 นอันเนื องจากการเปลียนแปลงใดๆ ในกฎหมาย ระเบี ยบหรือข้อบังคับทีเกียวข้อง หรือการตีความ
กฎหมาย ระเบี ยบหรื อข้อบังคับ ดังกล่ าว ซึงลูกหนี3 ที เกี ยวข้องไม่ผูกพันที จะต้องชดเชยให้กับ กองทุ น ในกรณี
ดังกล่าว กองทุนอาจจะไม่สามารถรับประโยชน์จาก (ก) อนุ สญ
ั ญาภาษี ซอ้ นระหว่างประเทศไทยกับประเทศทีทํา
การชําระเงิน หรือ (ข) กฎหมายทีใช้บังคับอยู่ในปั จจุบันในประเทศของลูกหนี3 ทีเกียวข้องของกองทุน ในกรณี ที
กองทุนได้รบั ชําระดอกเบี3 ยจากจํานวนเงินสุทธิภายหลังจากทีหักภาษี ณ ทีจ่ายแล้ว เงินปั นผลหรือผลตอบแทนที
พึงชําระให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนก็จะถูกกําหนดโดยอ้างอิงจากจํานวนเงินรับสุทธิดังกล่าว ซึงภาษี ดังกล่าวจะลด
จํานวนเงินทีสามารถนํ าไปชําระให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนด้วย ทั3งนี3 ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะไม่มีสิทธิได้รับจํานวนเงิน
เพิมเติม (grossed-up amounts) เพือชดเชยภาษีหกั ณ ทีจ่ายนั3น

ความเสี?ยงอื?นๆ ที?ผลู ้ งทุนควรทราบ
1.

ความเสี?ยงด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที?อาจเกิดขึ= น (Potential Conflicts of Interest)
ผูล้ งทุ นเข้าใจและทราบถึ งโอกาสที บริ ษัทจัดการและบริษัทในเครืออาจเผชิ ญความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที
เกียวข้องกับกองทุน ในกรณีทีมีปัญหาทีเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ3 น บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจ
โดยสุจริตเพือประโยชน์สงู สุดของกองทุน ทั3งนี3 หากมีกรณีทีบริษัทจัดการใช้ดุลยพินิจโดยสุจริตแล้วเห็นว่าถือเป็ น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างแท้จริง บริษัทจัดการอาจดําเนิ นการตามทีเห็นว่าจําเป็ นหรือเหมาะสมเพือ
แก้ไขความขัด แย้งดังกล่ าว โดยเป็ นไปตามบทบัญ ญัติ ของกฎหมายและกฎระเบี ย บที เกี ยวข้อ ง (และเมื อได้
ดําเนิ นการดังกล่าว บริษัทจัดการจะไม่มีความรับผิดใดๆ ทีเกิดขึ3 นจากความขัดแย้งเหล่านั3 น) การดําเนิ นการ
เหล่านี3 อาจรวมถึงการจําหน่ ายจ่ายโอนทรัพย์สินทีกองทุนลงทุนซึงก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
การแต่งตั3งผูด้ ูแลผลประโยชน์ทีเป็ นอิสระ โดยในการนี3 บริษัทจัดการจะถือว่าผูล้ งทุนแต่ละรายได้ทราบถึงการมี
อยู่ข องความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ที แท้จ ริ ง หรื อ ที อาจเกิ ด ขึ3 นได้ดัง กล่ า วแล้ว และหากบริ ษั ท จัด การได้
ดําเนิ นการเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามกรอบแห่งกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้องและตามที
ระบุไว้ในหนังสือชี3 ชวนฉบับนี3 แล้ว ผูล้ งทุนจะสละสิทธิเรียกร้องสําหรับความรับผิดใดๆ ทีเกิดขึ3 นจากการมีอยูข่ อง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ดังกล่าว

2.

ความเสี?ยงจากข้อความที?มีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements)
หนังสือชี3 ชวนฉบับนี3 มีขอ้ ความทีมีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) ทั3งนี3 ผู้
ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเกียวกับข้อความทีมีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตในหนังสือชี3 ชวน
ฉบับนี3 โดยเฉพาะอย่างยิง ข้อความดังต่อไปนี3 ถือเป็ นข้อความทีมีลกั ษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคต
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• ข้อความเกียวกับกลยุทธ์โดยรวมของกองทุนในการทีจะบรรลุซึงเป้าหมายของการลงทุน
• ข้อความประมาณการตัวเลข ประเภท ขนาด หรือระยะเวลาของการลงทุนทีกองทุนอาจได้มา หรือขนาดของ
ทรัพย์สิน ทีกองทุนอาจได้มาในการลงทุนดังกล่าว
• ข้อความเกียวกับประมาณการหรือการคาดการณ์ผลตอบแทน หรือผลประกอบการจากการลงทุนใดๆ
• ข้อความเกียวกับแผนการหรือเป้าหมายของการจัดการของกองทุนเพือการดําเนิ นงานในอนาคต ซึงรวมถึง
แต่ไม่จาํ กัดเพียงการใช้ทรัพย์สินของกองทุน และขนาดและลักษณะของค่าใช้จ่ายทีบริษัทจัดการคาดว่าจะ
เกิดขึ3 น บุคลากรและบริการอืนทีกองทุนอาจใช้บริการ
• ข้อความใดๆ ทีใช้คาํ ว่า “คาดการณ์” “เชือ” “ประมาณการ” “คาดหมาย” หรือถ้อยคําในทํานองเดียวกัน
• ข้อความใดๆ ทีมิใช่ขอ้ เท็จจริงย้อนหลัง
ข้อความที มี ลัก ษณะเป็ นการคาดการณ์ ในอนาคตสะท้อ นถึ งความเห็ น ในปั จจุ บัน ของบริ ษั ท จัด การเกียวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต และอยู่ภายใต้ความเสียง ความไม่แน่ นอนและสมมุติฐานต่างๆ ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
ปั จจัยความเสียงดังทีระบุขา้ งต้น ถึงแม้ว่าบริษัทจัดการมีความเชือว่าความคาดหมายทีแสดงอยู่ในข้อความทีมี
ลักษณะเป็ นการคาดการณ์ในอนาคตมีความสมเหตุสมผล แต่บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองว่าความคาดหมาย
เหล่านั3นจะถูกต้อง
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที? 1 : อัตราส่วนการลงทุนที?คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
2

3
4
5

ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ3 นไป

ไม่จาํ กัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตากว่
ํ า2
อันดับแรก

ไม่เกิน 35%

2.3 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับตํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating

ไม่เกิน 25%

หน่ วย CIS
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี3
5.1 เป็ นตราสารหนี3 ตราสารกึงหนี3 กึงทุน SN หรือศุกกู ทีผูอ้ อกจัดตั3งขึ3 น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีได้รบั อนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี3
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
5.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วันนับแต่วนั ทีลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี3
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี3 มากกว่า 397 วันนับแต่
วันทีลงทุน ต้องขึ3 นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market

ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 25%
ไม่เกินอัตราดังนี3 แล้วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 25% หรือ
(W) นํ3าหนักของตราสารทีลงทุนใน
benchmark + 5%
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ข้อ
6

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ทรัพย์สินดังนี3
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี3 แล้วแต่
6.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซื3 อขายใน SET หรือในตลาดซื3 อขาย
อัตราใดจะสูงกว่า
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผูอ้ อกตราสารอยู่
(1) 25% หรือ
ระหว่างดําเนิ นการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ (2) นํ3าหนักของทรัพย์สินใน
ซื3 อขายใน SET หรือในตลาดซื3 อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
benchmark + 5%
\.W ตราสารทุนทีออกโดยบริษทั ทีจัดตั3งขึ3 นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึงหุน้ ของบริษัทดังกล่าวซื3 อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื3 อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผูอ้ อกตรา
สารอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็ น
หลักทรัพย์ซื3อขายใน SET หรือในตลาดซื3 อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
\.6 หุน้ ทีอยูใ่ นระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื3 อขายตาม \.Z
6.h ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี3
6.4.1 เป็ นตราสารหนี3 ตราสารกึงหนี3 กึงทุน SN หรือศุกกู ทีผูอ้ อกจัดตั3งขึ3 น
ตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนั3นในต่างประเทศ หรือผูอ้ อก
จัดตั3งขึ3 นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ทีได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร
Basel III
6.4.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี3
6.4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื3 อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไป โดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.2.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วนั ทีลงทุนทีไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2
ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี3
6.4.2.3.1 บุคคลตามข้อ X.W.6.Z – 5.2.3.9
6.4.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.2.6.6 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ \.h.2.3.1 – 6.4.2.3.2
6.4.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี3 มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วนั ทีลงทุน ต้องขึ3 นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 DW
6.6 reverse repo
6.7 OTC derivatives
6.8 หน่ วย infra หรือหน่ วย property ทีมีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี3
6.8.1 จดทะเบียนซื3 อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซื3 อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื3 อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่ วยดังกล่าวทีอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการแก้ไขเหตุทีอาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่ วยดังกล่าวออกจากการซื3 อขายใน SET หรือในตลาดซื3 อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.8.2 เป็ นหน่ วยของกองทุนทีไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
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ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สิน
กิจการโครงสร้างพื3 นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีสํานักงานกําหนด
หน่ วย infra หรือหน่ วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื3 นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีสํานักงานกําหนด และมีลกั ษณะ
ตาม \.•.Z
ทรัพย์สินอืนนอกเหนื อจากทีระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่จาํ กัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี3 ไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที? 2 : อัตราส่วนการลงทุนที?คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัททีอยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี3 แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ3าหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี3 ไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับ group limit
Z. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที? 3 : อัตราส่วนการลงทุนที?คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีนิ ติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคลดังกล่าว)
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี3
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั3งขึ3 น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบปี
บัญชี เว้นแต่เป็ นกองทุนทีมีอายุ
โครงการน้อยกว่า Z ปี ให้เฉลียตาม
รอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนทีอายุ
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ
6 เดือน ทั3งนี3 เฉพาะ กองทุนทีมีอายุ
โครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ”มาจากคู่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
รายการคําถามและคําตอบเกียวกับกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
2 ทรัพย์สินดังนี3
2.1 B/E P/N หรือ SN ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้
ดําเนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที
กฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสาร
ได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ X ของส่วนนี3

3
4
5
6

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 25%

(ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ทีลงทุน
ใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่เกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives
เพือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo
ไม่เกิน 25%
securities lending
ไม่เกิน 25%
total SIP ซึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ • ในส่วนที Z : อัตราส่วนการลงทุน
รวมกันไม่เกิน 15%
ทีคํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
derivatives ดังนี3
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความ
ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่
เสียง (hedging)
6.W การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการลดความเสียง (nonglobal exposure limit
hedging)
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน
Z[[% ของ NAV

ส่วนที? 3 : อัตราส่วนการลงทุนที?คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีนิ ติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคลดังกล่าว)
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี3
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั3งขึ3 น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ”มาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียใน
รอบปี บัญชี เว้นแต่เป็ นกองทุนทีมี
อายุโครงการน้อยกว่า Z ปี ให้
เฉลียตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนที
อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ
6 เดือน ทั3งนี3 เฉพาะ กองทุนทีมี
อายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ
1 ปี
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
2 ทรัพย์สินดังนี3
2.1 B/E หรือ P/N ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนได้ดาํ เนิ นการให้มีการ
รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด หรือมีเงือนไข
ให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ X ของส่วนนี3

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 25%

3

(ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ทีลงทุนใน B/E
P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบ
การลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมี
อายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo

ไม่เกิน 25%

4

securities lending

ไม่เกิน 25%

5

total SIP ซึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ • ในส่วนที Z : อัตราส่วนการลงทุนที
รวมกันไม่เกิน 15%
คํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
derivatives ดังนี3
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives
ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่
ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความเสียง (hedging)
6.W การเข้าทําธุรกรรม derivatives
global exposure limit
ทีมิใช่เพือการลดความเสียง
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
(non-hedging)
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
ต้องไม่เกิน Z[[% ของ NAV

6

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนิ นงานของ กองทุนรวมไม่มีขอ้ กําหนดเกียวกับ
product limit
ส่วนที? • : อัตราส่วนการลงทุนที?คาํ นวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที?ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ ง
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุน้ ของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั3งหมดของบริษัทนั3น
2 ตราสารหนี3 ตราสารกึงหนี3 กึงทุน ตรา W.Z ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี3 สินทางการเงิน (financial liability)
สาร Basel III และศุกกู ของผูอ้ อกราย ของผูอ้ อกตราสารรายนั3น ตามทีเปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ใดรายหนึ ง
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี3 สินดังกล่าวของเจ้าหนี3 ที
(ไม่รวมถึงตราสารหนี3 ภาครัฐไทย
มีความเกียวข้องกับผูอ้ อก เช่น เงินกูย้ มื จากกิจการทีเกียวข้องกัน เป็ น
หรือตราสารหนี3 ภาครัฐต่างประเทศ)
ต้น
ทั3งนี3 ในกรณีทีผูอ้ อกตราสารไม่มีหนี3 สินทางการเงินตามทีเปิ ดเผยไว้ใน
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงั ไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั3งแรกของผูอ้ อกตราสาร) ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
รายการคําถามและคําตอบเกียวกับกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

3

หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง

4

หน่ วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง

5

หน่ วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ ง

อัตราส่วน
ข้อนี3 ของผูอ้ อกรายนั3นเป็ นรายครั3ง เว้นแต่ในกรณีทีผูอ้ อกตราสารได้มี
การยืนแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
W.W ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี3 โดยเป็ นตราสารทีออก
ใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพือกองทุนภายใต้การจัดการของ
บริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน Z ใน 6 ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั3ง เว้นแต่กรณีทีผูอ้ อกตราสารได้มี
การยืนแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program)
ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม W.W ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี3
Z. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
W. ธนาคารออมสิน
6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
h. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
X. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
\. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
•. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
•. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
g. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
ZZ. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม
1. – 9.)
- ไม่เกิน Z ใน 6 ของจํานวนหน่ วย CIS ทั3งหมดของกองทุน หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ทีออกหน่ วยนั3น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี3
การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี3
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
(Z) มีขนาดเล็ก
(W) จัดตั3งขึ3 นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน W ปี
(6) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน Z ใน 6 ของจํานวนหน่ วย infra ทั3งหมดของกองทุน infra
ทีออกหน่ วยนั3น เว้นแต่เป็ นหน่ วย infra ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี3 โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(Z) มีขนาดเล็ก
(W) จัดตั3งขึ3 นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน W ปี
(6) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน Z ใน 6 ของจํานวนหน่ วย property ทั3งหมดของกองทุน property
ทีออกหน่ วยนั3น เว้นแต่เป็ นหน่ วย property ของกองทุนทีมีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี3 โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(Z) มีขนาดเล็ก
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
(W) จัดตั3งขึ3 นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน W ปี
(6) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทั3งนี3 การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ทีแก้ไขเพิมเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั=งหมดที?เรียกเก็บจากผูซ้ ื= อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
5.

ค่าใช้จา่ ยที?หกั โดยตรงจากผูซ้ ื= อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน(S) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนี ยมการขาย
ไม่เกินร้อยละ Z.[[
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื3 อคืน
ไม่มี
ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลียนหน่ วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซื3 อคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือ
ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
ค่าใช้จา่ ยที?หกั โดยตรงจากผูซ้ ื= อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ตามทีจ? า่ ยจริง)
ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราทีนายทะเบียนกําหนด
ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อัตราทีนายทะเบียนกําหนด
ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
อัตราทีสถาบันการเงินกําหนด
ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ ื3 อหน่ วยลงทุน
อัตราทีสถาบันการเงินกําหนด
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
ไม่มี
ดําเนิ นการให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
ค่าใช้จา่ ยที?เรียกเก็บจากกองทุนรวม(S)(T)
(ร้อยละของจํานวนเงินที?ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 6.WZ[[ ต่อปี
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน [.[X6X ต่อปี
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน [.Z[70 ต่อปี
ค่าธรรมเนี ยมการจัดจําหน่ าย
ไม่มี
ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ที?เรียกเก็บจากกองทุนรวม
ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั3งแรก
ไม่เกินร้อยละ Z.07 ของจํานวน
เงินทุนของโครงการ
ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั3งแรก
ไม่มี
(S)(T)
ไม่เกิน h.hh[X ต่อปี
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทั=งหมด
(ร้อยละของจํานวนเงินที?ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

(1) บริษัทจัดการอาจเพิมอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ X ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา Z ปี
(2) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นอัตราทีรวมภาษีมลู ค่าเพิมแล้ว
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คําเตือน/ข้อแนะนํา
1.

การลงทุนในกองทุนมีความเสียงอย่างมีนัยสําคัญซึงผูล้ งทุนควรพิจารณาก่อนทีจะเข้าลงทุนในกองทุน กองทุนมี
สถานะเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ดังนั3น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพัน
ในการชดเชยผลขาดทุ น ของกองทุ น เปิ ดเค Complex Return 3YC ห้า มขายผู้ล งทุ น รายย่ อ ย ทั3 ง นี3 ผลการ
ดําเนิ นงานของกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย ไม่ได้ขึ3นอยู่กบั สถานะทางการเงิน
หรือผลการดําเนิ นงานของบริษัทจัดการ
เนื องจากกองทุนยังไม่มีผลการดําเนิ นงาน (track record) หรือประวัติการดําเนิ นงานใดๆ บริษัทจัดการจึงไม่
สามารถรับรองได้ว่าผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนตามทีประมาณไว้ หรือจะไม่สูญเสียเงินลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ดังนั3น การลงทุนในกองทุนจึงไม่เหมาะสมทีจะเป็ นเครืองมือในการลงทุนเพียงอย่างเดียวของผูล้ งทุน

2.

ผลการดําเนิ นงานในอดีตของบริษัทจัดการไม่ได้เป็ นเครืองบ่งชี3 ถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคตของกองทุนนี3 และ
กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะบรรลุผลการดําเนิ นงานทีเทียบเคียงได้กบั ผลการดําเนิ นงานในอดีตใน
การจัดการกองทุน ซึงบุคลากรมืออาชีพด้านการลงทุนหรือบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ดังนั3น ผูล้ งทุนต้องไม่
ถือเอาผลการดําเนิ นงานในอดีตของบุคลากรมืออาชีพด้านการลงทุนของบริษัทจัดการ หรือบริษัทในเครือแห่งใด
ของบริษัทจัดการมาทําการคาดหมายผลการดําเนิ นงานของกองทุ น และต้องไม่คาดหมายว่ากองทุ นจะบรรลุ
ผลตอบแทนในทํานองเดียวกัน

3.

ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนโดยเป็ นส่วนหนึ งของกลยุทธ์การลงทุนโดยรวม ต่อเมือผูล้ งทุนสามารถรับความเสียง
จากการขาดทุนโดยสิ3 นเชิงจากการลงทุนในกองทุนเท่านั3 น นอกจากนี3 อาจมีกรณี ทีบริษัทจัดการหรือบริษัทใน
เครืออาจมีผลประโยชน์ขดั กันกับกองทุน ผูท้ ีประสงค์จะลงทุนจึงควรประเมินความเสียงและข้อดีของการลงทุนใน
กองทุนนี3 นอกจากนี3 ในการพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุน ผูล้ งทุนควรตระหนักถึงข้อพิจารณาต่างๆ ซึงรวมถึงแต่
ไม่จาํ กัดเพียงความเสียงทีปรากฏในหนังสือชี3 ชวนฉบับนี3

4.

ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนั งสือชี3 ชวนให้เข้าใจก่อนซื3 อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพือใช้อา้ งอิงใน
อนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชี3 ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทีบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื3 อคืน

5.

ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผูข้ ายหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลทีได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

6.

การลงทุนย่อมมีความเสียง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

7.

บริ ษัทจัดการอาจลงทุ นในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิ นอืนเพือบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที บริษัทจัดการลงทุ นใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั3งนี3 ผูท้ ีสนใจ
จะลงทุนทีต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพือบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ทีบริษัทจัดการ
ตัวแทน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

8.

บริษั ทจัด การอนุ ญ าตให้พ นั กงานลงทุ นในหลักทรัพ ย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
เพือทีบริษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซื3 อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

รายการคําถามและคําตอบเกียวกับกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

38

9.

ผู้ล งทุ น สามารถตรวจดู ข อ้ มู ล ที อาจมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น เช่ น การทํ า ธุ ร กรรมกับ บุ ค คลที เกี ยวข้อ ง
(Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนทีกําหนดในวัตถุ ประสงค์การลงทุน เป็ นต้น ได้ทีสํานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

10.

หนั งสือชี3 ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 6 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ
ส่วนรับรองความถูกต้อง

11.

การพิ จารณาร่ างหนั งสื อชี3 ชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมนี3 มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนั งสือชี3 ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนทีเสนอขายนั3น
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กองทุนรวมสําหรับผูล้ งทุนทีมิใช่รายย่อยเท่านัน
กองทุนรวมทีมีความเสียงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

1

หนังสือชี0 ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี < ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และส่วน
รับรองความถูกต้อง ทั0งนี0 ผูส้ นใจลงทุนควรร้องขอหนังสือชี0 ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญจากบริษทั จัดการหรือผูข้ าย
หน่ วยลงทุน โดยผูส้ นใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี0 ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ อาทิ วัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุน ความเสี6ยง และคําเตือน เป็ นต้น ก่อนตัดสินใจลงทุน

หนังสือชี0 ชวนฉบับนี0 รวบรวมโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที6 78 ธันวาคม 8:;7
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2

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คําจํากัดความ / คํานิยาม :
“กฎหมาย ก.ล.ต.” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
“กองทุน/กองทุนเปิ ด/กองทุนรวม” หมายถึง กองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที6สภาวิชาชีพบัญชีกาํ หนดเกี6ยวกับการจัดทํางบ
การเงินรวม
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“คําสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุน” หมายถึง เงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง6 จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธกี ารอื6นใดที6บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนยอมรับ โดยค่าสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนที6ไม่ใช่เงินสดนั0น บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหน่ วยลงทุนจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คําสัง6 จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือวิธีการอืน6
ใดได้ภายในวันทําการถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย
“โครงการ” หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
“จองซื0 อ” หมายถึง จองซื0 อหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั0งแรก
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
“บริษทั จัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
“ผูด้ แู ลผลประโยชน์” หมายถึง ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
“ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน” หมายถึง ผูถ้ อื หน่วยลงทุนของกองทุน
“ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน” หมายถึง ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนของกองทุน ซึ6งเป็ นผูท้ ี6ได้รบั ใบอนุ ญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื0 อขายหลักทรัพย์ (Broker) การค้าหลักทรัพย์ (Dealer)
และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ทั0งในส่วนของหลักทรัพย์ทวั 6 ไป หรือหลักทรัพย์ที6จาํ กัดเฉพาะหน่ วยลงทุน
แล้วแต่กรณี
“ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน” หมายถึง ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
“ผูล้ งทุนสถาบัน” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดบทนิ ยามผูล้ งทุน
สถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ ได้แก่ผลู้ งทุนดังต่อไปนี0
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารที6มีกฎหมายเฉพาะจัดตั0งขึ0 น
(4) บริษทั เงินทุน
(5) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(6) บริษทั หลักทรัพย์
(7) บริษทั ประกันวินาศภัย
(8) บริษทั ประกันชีวติ
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ6งบริษัทหลักทรัพย์รบั จัดการเงินทุนของผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูล้ งทุนตาม
(7) ถึง (d) หรือ (77) ถึง (85)
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(11) กองทุนสํารองเลี0 ยงชีพ
(12) กองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพือ6 การฟื0 นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื0 อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า
(17) ผูป้ ระกอบธุรกิจการซื0 อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื0 อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(19) สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(21) นิ ติบุคคลประเภทบรรษัท
(22) นิ ติบุคคลซึ6งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจํานวนหุน้ ที6มสี ิทธิออกเสียง
ทั0งหมด
(23) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึ6งมีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (22)
(24) ผูจ้ ดั การกองทุน หรือผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี6ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
(25) ผูล้ งทุนอืน6 ใดตามที6สาํ นักงานประกาศกําหนด
“ผูล้ งทุนรายใหญ่” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดบทนิ ยามผูล้ งทุน
สถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ ได้แก่ผลู้ งทุนดังต่อไปนี0
(7) นิ ติบคุ คลที6มลี กั ษณะใดลักษณะหนึ6 งดังนี0
(ก) มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที6ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วตั0งแต่ 100 ล้านบาทขึ0 นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื0 อขายล่วงหน้าตั0งแต่ 20 ล้านบาทขึ0 นไป หรือในกรณีที6นับรวมเงินฝาก
แล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั0งแต่ gh ล้านบาทขึ0 นไป ทั0งนี0 ให้พจิ ารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที6ผสู้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว
(8) บุคคลธรรมดาซึง6 นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ6 งดังนี0
(ก) มีสินทรัพย์สุทธิต0งั แต่ 50 ล้านบาทขึ0 นไป ทั0งนี0 สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ6งใช้เป็ นที6พกั อาศัย
ประจําของบุคคลนั0น
(ข) มีรายได้ต่อปี ตั0งแต่ 4 ล้านบาทขึ0 นไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื0 อขายล่วงหน้าตั0งแต่ 10 ล้านบาทขึ0 นไป หรือในกรณีที6นับรวมเงินฝาก
แล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั0งแต่ 8h ล้านบาทขึ0 นไป
“ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน” หมายถึง ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน ซึ6งเป็ น
ผูท้ ี6ได้รบั ใบอนุ ญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื0 อขายหลักทรัพย์ (Broker) การค้า
หลักทรัพย์ (Dealer) และการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ทั0งในส่วนของหลักทรัพย์ทวั 6 ไป หรือหลักทรัพย์ที6จาํ กัด
เฉพาะหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี
“ผูส้ อบบัญชี” หมายถึง ผูส้ อบบัญชีของกองทุน
“มูลค่าหน่ วยลงทุน” หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่ วยลงทุนที6จาํ หน่ ายได้แล้วทั0งหมดตาม
ทะเบียนหน่ วยลงทุน เมื6อสิ0 นวันที6คาํ นวณนั0น โดยคํานวณตามหลักสากล เป็ นตัวเลขทศนิ ยม 5 ตําแหน่ งและตัดตําแหน่ งที6
5 ทิ0 ง
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“มูลค่าหน่ วยลงทุนที6ใช้คาํ นวณราคาขายหน่ วยลงทุน” หมายถึง มูลค่าหน่ วยลงทุนที6ตดั ทศนิ ยมตําแหน่ งที6 5 ทิ0 งและปั ด
ทศนิ ยมตําแหน่ งที6 4 ขึ0 น
“ระยะเวลาเสนอขาย” หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุน
“ราคาเสนอขายครั0งแรก” หมายถึง ราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนที6เสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขายครั0งแรกตามมูล
ค่าที6ตราไว้ของหน่ วยลงทุนซึ6งจะต้องบวกด้วยค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
“ราคาขายหน่ วยลงทุน” หมายถึง ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนที6คาํ นวณจากมูลค่าหน่ วยลงทุนที6ใช้คาํ นวณราคาขาย
หน่ วยลงทุน ณ สิ0 นวันทําการขายนั0น บวกด้วยค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
“ราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน” หมายถึง ราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนที6คาํ นวณจากมูลค่าหน่ วยลงทุน ณ สิ0 นวันทํา
การรับซื0 อคืนนั0น หักด้วยค่าธรรมเนี ยมการรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
“วันทําการ” หมายถึง วันเปิ ดทําการปกติของบริษทั จัดการ
“วันทําการรับซื0 อคืน” หมายถึง วันที6บริษทั จัดการกําหนดให้เป็ นวันรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรง
กับวันหยุด จะใช้วนั ทําการถัดไปเป็ นวันทําการรับซื0 อคืน
“ศูนย์ซื0อขายหลักทรัพย์” หมายถึง ศูนย์ซื0อขายหลักทรัพย์ซึ6งจัดตั0งขึ0 นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สถาบันการเงิน” หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายดอกเบี0 ยเงินให้กยู้ มื ของสถาบันการเงิน
“สมาคม” หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
“สมุดบัญชีแสดงสิทธิ” หมายถึง สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
“สัง6 ขายคืน” หมายถึง สัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุนในวันทําการรับซื0 อคืน
“สัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุน” หมายถึง สัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วย
ลงทุนได้รบั คําสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนจากผูส้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนและได้รบั ค่าสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนแล้ว
“สัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุน” หมายถึง สัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนในวันทําการซื0 อขาย
“สื6ออิเล็กทรอนิ กส์” หมายถึง เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ ต หรือสือ6 อิเล็กทรอนิ กส์อื6นใดอย่าง
ใดอย่างหนึ6 งหรือหลายอย่างที6บริษัทจัดการสามารถใช้สาํ หรับรับคําสัง6 ซื0 อ คําสัง6 ขายคืน หรือคําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนได้
“สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“หน่ วยลงทุน” หมายถึง หน่ วยลงทุนของกองทุน
“หนังสือชี0 ชวน” หมายถึง หนังสือชี0 ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
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“กลุ่มกิจการ”

บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที6สภาวิชาชีพบัญชี
กําหนดให้จดั ทํางบการเงินรวม

“กองทุนฟื0 นฟู”

กองทุนเพือ6 การฟื0 นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทย

“กองทุนรวมเปิ ด”

กองทุนรวมประเภทรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที6ต0งั ขึ0 นเพื6อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงิน
ท้องถิ6นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั0งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที6สอง
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที6ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก
Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื6อผูล้ งทุนที6มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที6มงุ่ เน้นลงทุนเพียงครั0งเดียวโดยถือทรัพย์สนิ ที6ลงทุนไว้จนครบ
กําหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม
หรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที6จดั ตั0งขึ0 นตามกฎหมายต่างประเทศซึ6งมีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั0งนี0 ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะ
จัดตั0งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื6นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และ
กองทุน infra ที6จดั ตั0งขึ0 นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ”

กองทุน exchange traded fund ที6จดั ตั0งขึ0 นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินทีเ6 กีย6 วข้องกับโครงสร้างพื0 นฐานของประเทศ
ต่าง ๆ ซึ6งได้แก่
7. กองทุนโครงสร้างพื0 นฐานที6จดั ตั0งขึ0 นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื6อธุรกรรมในตลาดทุน
8. กองทุนโครงสร้างพื0 นฐานต่างประเทศที6จดั ตั0งขึ0 นตามกฎหมายต่างประเทศ
ซึ6งมีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม
โครงสร้างพื0 นฐานตาม 7. ทั0งนี0 ไม่วา่ กองทุนโครงสร้างพื0 นฐานดังกล่าวจะ
จัดตั0งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื6นใด

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที6เกี6ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ6งอยูใ่ นรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ6 งดังนี0
7. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที6อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับ
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ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
8. ทรัสต์เพือ6 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที6จดั ตั0งขึ0 นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพือ6 ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“การลดความเสี6ยง”

การลดความเสี6ยงที6อาจเกิดขึ0 นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน
derivatives ที6มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี0
1. ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพื6อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี6ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี6ยงทัว6 ไปและความเสีย6 งเฉพาะของทรัพย์สินที6ตอ้ งการ
ลดความเสี6ยง
4. สามารถลดความเสีย6 งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี0
7. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื6นที6มี
ลักษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
8. สลากออมทรัพย์ที6ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื6อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
<. สลากออมสินพิเศษที6ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที6เป็ นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที6เทียบเคียงได้
กับเงินฝาก โดยคูส่ ญ
ั ญาที6เทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ ากสามารถเรียกคืนเงินต้นจาก
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที6เทียบเคียงได้กบั ผูร้ บั ฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนี กลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนี ที6มอี งค์ประกอบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิ ด

“ดัชนี เงินเฟ้อ”

ดัชนี ที6จดั ทําขึ0 นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ6 สะท้อนอัตราเงินเฟ้อ

“ตราสารกึ6งหนี0 กึ6งทุน”

ตราสารทางการเงินที6มเี งื6อนไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี0
7. ตัว~ เงินคลัง
8. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
<. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู ้ ที6กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื0 นฟู
เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที6มรี ปู แบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทย
ที6รฐั บาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่ วยงานของ
รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ 0าํ ประกัน
แต่ไม่รวมถึงตราสารที6ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ6นของประเทศนั0น
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“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพือ6 การนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่วา่ ตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที6มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบัน
การเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)

“ตลาดซื0 อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ทีจ6 ดั ให้มขี นเพื
ึ0 6อการซื0 อขายหลักทรัพย์ใน
ต่างประเทศ โดยมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี0
7. มีการรวบรวมคําเสนอซื0 อเสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้ สนอซื0 อหลายราย
และผูเ้ สนอขายหลายราย
8. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มรี ะบบ ซึง6 กําหนดเกี6ยวกับวิธีการใน
การซื0 อขายหลักทรัพย์ไว้เป็ นการล่วงหน้า โดยผูใ้ ห้บริการไม่อาจใช้ดุลย
พินิจในการจัดการซื0 อขายเป็ นประการอื6น และผูเ้ สนอซื0 อเสนอขายยินยอม
ที6จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั0น

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษทั เครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษทั เงินทุน

“บล.”

บริษทั หลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที6ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน
รวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษทั จดทะเบียน”

บริษทั ที6มีหลักทรัพย์ที6ได้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั การอนุ ญาตให้ทาํ การ
ซื0 อขายได้ใน SET

“บริษทั ย่อย”

บริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี6ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม
โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที6มีการจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด
ทั0งนี0 หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุน้ ที6ปรากฏใน
บัญชีรายชื6อผูถ้ อื หุน้ ล่าสุด

“บริษทั ใหญ่”

บริษทั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย6 วกับการจัดทํางบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงินรวมที6มกี ารจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทั0งนี0 หากไม่มี
งบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุน้ ที6ปรากฏในบัญชีรายชื6อผูถ้ ือ
หุน้ ล่าสุด

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที6เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง ซึ6งกําหนดให้เป็ น
หลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกําหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ6มเติม (ฉบับที6 ;)

“ผูม้ ภี าระผูกพัน”

ผูท้ ี6มีภาระผูกพันในการชําระหนี0 ตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้ อก ผูส้ งั 6
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จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ 0าํ ประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซื0อขาย
derivatives”

ศูนย์ซื0อขายดังนี0
7. ศูนย์ซอขาย
ื0
derivatives ที6ได้รับใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา
ซื0 อขายล่วงหน้า
8. ศูนย์ซอขาย
ื0
derivatives ซึ6งจัดตั0งขึ0 นและให้บริการได้ตามกฎหมาย
ต่างประเทศและได้รบั การยอมรับจากสํานักงาน

“หน่ วย CIS”

หน่ วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ6 งดังนี0
7. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที6อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื6อผูล้ งทุน
ทัว6 ไป กองทุนรวมเพื6อผูล้ งทุนที6มใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ6 ผูล้ งทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
8. หน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่ วย infra”

หน่ วยของกองทรัพย์สินที6เกี6ยวข้องกับโครงสร้างพื0 นฐานซึ6งอยูใ่ นรูปแบบอย่าง
ใดอย่างหนึ6 งดังนี0
7. กองทุนโครงสร้างพื0 นฐานที6จดั ตั0งขึ0 นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื6อธุรกรรมในตลาดทุน
8. กองทุนโครงสร้างพื0 นฐานต่างประเทศที6จดั ตั0งขึ0 นตามกฎหมาย
ต่างประเทศซึง6 มีวตั ถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับ
กองทุนโครงสร้างพื0 นฐานตาม 1. ทั0งนี0 ไม่วา่ จะจัดตั0งในรูปบริษทั ทรัสต์
หรือรูปอื6นใด

“หน่ วย private equity”

หน่ วยของกิจการเงินร่วมลงทุน ซึ6งหมายความถึง หุน้ ใบทรัสต์ ตราสาร
หรือหลักฐานแสดงส่วนแบ่งในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศที6มีลกั ษณะดังต่อไปนี0 ทั0งนี0 ไม่วา่ กิจการ
ดังกล่าวจะจัดตั0งขึ0 นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื6นใด
7. มีวตั ถุประสงค์เพือ6 การลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตั0งแต่ 8 รายขึ0 นไป ทั0งนี0
ต้องมิไ ด้เป็ นไปเพื6อแสวงหาประโยชน์ จากการจัดการทรัพย์สิน ส่วนตัว
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
8. มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ6งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนและทรัพย์สิน
ที6เกิดจากเงินทุน
<. มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื6นผ่านการเข้าทําสัญญาการลงทุนในหุน้
หรือการสนับสนุ นทางการเงินที6ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึง6 หุน้ ของ
กิจการนั0นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกํากับดูแลแผนธุรกิจ การ
ดําเนิ นงานหรือการปรับปรุงการดําเนิ นงาน หรือการดําเนิ นการอืน6 ใดใน
ลักษณะที6สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดําเนิ นธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“หน่ วย property”

หน่ วยของกองทรัพย์สินที6เกี6ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ6งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใด
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อย่างหนึ6 งดังนี0
7. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที6อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
8. ทรัสต์เพือ6 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที6จดั ตั0งขึ0 นตามกฎหมายว่า
ด้วยทรัสต์เพือ6 ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุน้ กูร้ ะยะสั0น”

หุน้ กูท้ ี6มีกาํ หนดเวลาชําระหนี0 ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที6ออกหุน้ กู ้

“B/E”

ตัว~ แลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชี0 วัดของกองทุน ซึ6งเป็ นดัชนี หรือองค์ประกอบของดัชนี ที6มีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั0น

“CIS operator”

บุคคลดังนี0
7. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
8. ผูท้ าํ หน้าที6บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที6คาํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที6ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที6คสู่ ญ
ั ญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่าเชือ6 ถือ (Credit Rating Agency) ที6ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสํานักงาน เว้นแต่ที6กาํ หนดไว้เป็ นการเฉพาะในภาคผนวก :
ส่วนที6 :

“credit derivatives”

derivatives ที6มลี กั ษณะเป็ นการเคลื6อนย้ายความเสี6ยงด้านเครดิตของ
ทรัพย์สินที6ได้รบั การประกันความเสีย6 งจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ6 งไปยังคูส่ ญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายหนึ6 งตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ6 งซึ6งมีภาระผูกพันที6จะต้อง
ชําระเงินให้แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ6 งเมื6อเกิดเหตุการณ์ที6มผี ลต่อการชําระหนี0
(credit event) ของทรัพย์สินที6ได้รบั การประกันความเสี6ยง จะได้รบั
ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนี ยมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ที6เกี6ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี0 ตามที6ระบุในข้อตกลง
ของตราสารหรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่ าเชื6อถือที6จดั ทําโดย CRA ซึ6งเป็ นการประเมินความสามารถใน
การชําระหนี0 ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี6ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี6ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญากับราคา
underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื0 อขายล่วงหน้า
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“derivatives on
organized exchange”

derivatives ที6ซอขายในศู
ื0
นย์ซื0อขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที6มีการลงทุนที6จะใช้ในการคํานวณ
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั0น

“DW”

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที6จดั ตั0งขึ0 นตามกฎหมายต่างประเทศซึ6งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที6ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั0งนี0 ไม่วา่ กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั0ง
ในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื6นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภมู ิภาคลุ่มแม่น0ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ6งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที6คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที6อยูใ่ นกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่ าเชื6อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลัก
หลัง หรือผูค้ 0าํ ประกัน

“international scale””

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที6ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที6สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทัว6 ไปในครั0งแรก (Initial Public
Offering)

“issue rating”

อันดับความน่ าเชื6อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่ าเชื6อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที6ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)
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“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่วา่ เป็ นการลงทุนโดยตรงหรือ
โดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที6ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่
กับทรัพย์สิน ซึ6งเป็ นผลให้กองทุนมีความเสี6ยงในทรัพย์สินนั0น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที6มผี ถู้ ือหน่ วยลงทุนทั0งหมดเป็ นผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ซึ6งอยู่
ภายใต้บงั คับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื6อผูล้ งทุนทัว6 ไป กองทุนรวมเพือ6 ผูล้ งทุนที6มิใช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื6อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

“Non-retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที6ขอ้ ตกลงตาม credit derivatives อ้างอิง
ถึง (obligation category & obligation characteristics)

“options”

สัญญาที6มลี กั ษณะตาม (3) ของนิ ยาม “สัญญาซื0 อขายล่วงหน้า” ในมาตรา <
แห่งพระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื0 อขายล่วงหน้า พ.ศ. 8:g;

“OTC derivatives”

derivatives ซึ6งซื0 อขายนอกศูนย์ซื0อขาย derivatives

“P/N”

ตัว~ สัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration”

อายุเฉลี6ยของทรัพย์สินที6ลงทุน ซึ6งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที6คาํ นวณตามประเภททรัพย์สนิ

“PVD”

กองทุนสํารองเลี0 ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market”

ศูนย์กลางที6จดั ช่องทางการสื6อสารระหว่างผูค้ า้ เพื6อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื0 อ
ขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั0งให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที6เกี6ยวกับตราสารนั0น โดย
ศูนย์กลางดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่ วยงานที6ทาํ
หน้าที6กาํ กับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที6มลี กั ษณะทํานองเดียวกับ
หลักทรัพย์

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื0 อคืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื6อผูล้ งทุนทัว6 ไป (retail Mutual Fund)

“retail PF”

กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื0 อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities
Borrowing and Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื0 อหุน้

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที6คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที6มสี ญ
ั ญาซื0 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่ าเชื6อถือระดับประเทศของประเทศที6ผอู้ อกตราสารมีถนิ6 ที6อยู่ ซึ6ง
เป็ นการประเมินความเสี6ยงในการผิดนัดชําระหนี0 ของรัฐบาลของประเทศนั0น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี0 ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ที6ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สนิ เชื6อเพื6อ
ธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื0 อหุน้ เพิ6มทุนที6โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription
Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

1. ชือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื6อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
1.2. ชื6อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : K Complex Return 3YC Fund Not for Retail Investors
1.3. ชื6อย่อ : KCR3YC-AI
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายครั0งเดียว
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : กําหนด
1.7. อายุโครงการ : 3 ปี - เดือน - วัน
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1.8. อายุโครงการถึงวันที6 (กรณีกาํ หนดอายุเป็ นช่วงเวลา) :
1.9. เงือ6 นไข (อายุโครงการ) :
ประมาณ 3 ปี โดยไม่ตาํ 6 กว่า 2 ปี 77 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 7 เดือน นับจากวันถัดจากวันที6สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.รับจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
เงือ6 นไขอืน6 ๆ : บริษัทจัดการอาจยุติการเสนอขายในระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั0งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลัง
สิ0 นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั0งแรก ในกรณีที6เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ6 งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี0 บริษัทจัดการจะ
คืนเงินให้กบั ผูส้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับตั0งแต่วนั สิ0 นสุดระยะเวลาเสนอขายหรือวันที6จดทะเบียนเป็ นกองทุน
รวม
1) บริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื6อให้ได้ผลตอบแทนที6เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี6ยนแปลง
หรือไม่สามารถหาตราสารที6จะลงทุนตามที6แจ้งไว้ได้ หรือสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ
ตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที6
ประมาณการไว้
2) จําหน่ ายหน่ วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั0งแรกได้ตาํ 6 กว่า 200 ล้านบาท
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที6เสนอขายเฉพาะผูล้ งทุนที6มิใช่รายย่อย
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนทีเสนอขาย:
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท
2.2. เงือ6 นไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนมีการจองซื0 อหน่ วยลงทุนเป็ นมูลค่าเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษัท
จัดการอาจเพิม6 จํานวนเงินของโครงการได้อกี ไม่เกิน 750 ล้านบาทหรือคิดเป็ นจํานวนหน่ วยลงทุนที6เพิม6 ขึ0 นได้ไม่เกิน 75
ล้านหน่ วย
2.3. มูลค่าที6ตราไว้ต่อหน่ วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่ วยลงทุน : 500,000,000.0000 หน่ วย
2.5. ราคาของหน่ วยลงทุนที6เสนอขายครั0งแรก : 10.00 บาท
2.6. มูลค่าขั0นตํา6 ของการสัง6 ซื0 อครั0งแรก : 500,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขั0นตํา6 ของการสัง6 ซื0 อครั0งถัดไป :
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2.8. มูลค่าขั0นตํา6 ของการสัง6 ขายคืน :
2.9. จํานวนหน่ วยลงทุนขั0นต่าของการสัง6 ขายคืน :
2.10. มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข0นั ตํา6 :
2.11. จํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีข0นั ตํา6 :
2.12. รายละเอียดเพิ6มเติม :
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอืนทีจะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ที6จะตอบสนองผูล้ งทุนที6มิใช่รายย่อยที6มีความเข้าใจในทรัพย์สนิ ที6กองทุนลงทุนและรับความเสีย6 งได้
สูงมากกว่าผูล้ งทุนทัว6 ไป เนื6 องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาวอร์
แรนท์ (Warrant) ซึ6งมีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี อา้ งอิง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารดังกล่าว
ภายใต้หลักเกณฑ์ที6สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ผสม
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม: ไม่กาํ หนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี0 และสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า
(Derivatives) ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant)
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที6ลงทุนแบบมีความเสี6ยงทั0งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ: ไม่กาํ หนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) :
ในการจัดการกองทุน บริษทั จัดการอาจกูย้ มื เงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื0 อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม
หลักเกณฑ์ เงือ6 นไข และวิธีการที6คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า : ที6มไิ ด้มีวตั ถุประสงค์เพื6อลดความเสี6ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives : มีการลงทุนใน derivatives ไม่เกินอัตราส่วนที6ใช้กบั กองทุนรวมทัว6 ไป
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3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) : ไม่เกิน 100.00
3.7. การลงทุนในตราสารที6มสี ญ
ั ญาซื0 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครั0งเดียว (buy-and-hold)
3.9. ดัชนี ชี0วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ไม่มี เนื6องจากกองทุนไม่สามารถวัดผลการดําเนิ นงานได้เพราะอัตราผลตอบแทนของกองทุนขึ0 นอยูก่ บั เงือ6 นไขการจ่าย
ผลตอบแทนของสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ซึ6งมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงที6
สร้างขึ0 นสําหรับกองทุนนี0 โดยเฉพาะ
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบซับซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี6ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
- กองทุนรวม buy-and-hold
- กองทุนรวมที6มคี วามเสี6ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที6มกี ารจ่ายผลตอบแทน
อ้างอิงกับระดับของดัชนี อา้ งอิง (Index level) คือ ดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index ประมาณร้อยละ ;
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะลงทุนในตราสารหนี0 และ/หรือเงินฝากทั0งในและต่างประเทศ ที6มอี นั ดับความ
น่ าเชื6อถืออยูใ่ นอันดับที6สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ dg ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
โดยมีเป้าหมายเพื6อให้เงินลงทุนเติบโตเป็ นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั0งหมด เมือ6 ครบอายุโครงการ
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี0 ที6มอี นั ดับความน่ าเชือ6 ถือตํา6 กว่าที6สามารถลงทุนได้ (Non – Investment
grade) เฉพาะกรณีที6ตราสารหนี0 นั0นได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื6อถือที6สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที6
กองทุนลงทุนเท่านั0น
ทั0งนี0 กองทุนจะชําระคืนเงินต้นเต็มจํานวนให้ผลู้ งทุน โดยกองทุนจะชําระคืนเงินต้นร้อยละ 8.: ของเงินลงทุน ณ สิ0 นปี ที6 7
และ 8 และร้อยละ d: ของเงินลงทุน พร้อมผลตอบแทน (ถ้ามี) เมือ6 ครบอายุโครงการ
สัญญาวอร์แรนท์ที6กองทุนลงทุนจะออก รับรอง รับอาวัล หรือคํ0าประกันโดยธนาคารพาณิชย์ไทย หรือสถาบันการเงินไทย
หรือธนาคารซึ6งเป็ นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมูลค่าตามขนาดของสัญญา
(Notional Amount) ที6กองทุนลงทุนจะมีมลู ค่าไม่เกินทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ทั0งนี0 ในการทําสัญญาวอร์แรนท์ ธนาคาร
หรือสถาบันการเงินต่างประเทศจะไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินบาทให้แก่กองทุนได้ เนื6 องจากติดเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั0น ในการจ่ายผลตอบแทน ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างประเทศจะจ่ายเงินเป็ นสกุล
ดอลลาร์สหรัฐ เมื6อกองทุนได้รบั ผลตอบแทนเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กองทุนจะทําการแลกเปลี6ยนกับธนาคารพาณิชย์
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ไทยเพือ6 แลกเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็ นสกุลเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี6ยนในช่วงเวลานั0น ดังนั0น ผูล้ งทุนจึงมีความเสี6ยงที6
เกิดจากคู่สญ
ั ญา (Counterparty risk) จากการทําสัญญาวอร์แรนท์ และความเสี6ยงจากอัตราแลกเปลี6ยน (Foreign
exchange rate risk)
กองทุนอาจลงทุนในตราสารที6มีสญ
ั ญาซื0 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั0งอาจลงทุนในสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า
เพื6อการเพิ6มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสําหรับการลงทุนในตราสารหนี0
และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี6ยงด้านอัตราแลกเปลี6ยน (Hedging) ทั0งจํานวน
ทั0งนี0 การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ6 ง มิให้รวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี0
(ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึง6 มีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วนั ที6จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึง6 มีระยะเวลาประมาณ 30 วัน
บริษทั จัดการสงวนสิทธิที6จะเลิกกองทุนในกรณีที6กองทุนไม่สามารถลงทุนเพือ6 ให้ได้ผลตอบแทนที6บริษทั จัดการพิจารณา
เห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั0งแต่วนั ที6จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที6สถานการณ์การลงทุนไม่
เหมาะสม เช่น เกิดปั ญหาด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสารและไม่สามารถหาตราสารใหม่ทดแทนได้ ภาวะตลาดและเศรษฐกิจ
มีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
ประมาณการตราสารและสัดส่วนทีลงทุน
ตราสารทีลงทุน*
เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์
หุน้ กูบ้ ริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน), ประเทศไทย
หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษทั เอพี (ไทยแลนด์) จํากัด
(มหาชน), ประเทศไทย
สัญญาวอร์แรนท์ ที6ออกโดย JP Morgan Structure Product B.V. คํ0า
ประกันโดย JP Morgan Chase Bank N.A.
รวม

อันดับความน่าเชือถือ สัดส่วนการลงทุน
ของผูอ้ อกตราสาร**
โดยประมาณ
A3/Moody's
24.00%
A3/Moody's
24.00%
A+/TRIS
24.00%
A-/TRIS

22.00%

Aa2/Moody's

6.00%
100.00%

* บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี6ยนแปลงทรัพย์สินที6ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื6อเป็ นการดําเนิ นการภายใต้
สถานการณ์ที6จําเป็ นและสมควรเพื6อรักษาผลประโยชน์ ของผูล้ งทุ น เป็ นสําคัญ โดยไม่ทํา ให้ความเสี6ยงของทรัพย์สินที6ลงทุ น
เปลี6ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี0 อื6นแทน และ/หรือเพิ6มเติมจากตราสารที6ระบุไ ว้
ข้างต้น ซึ6งตราสารดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จํากัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตรา
สารที6ลงทุนอาจมีการเปลี6ยนแปลงได้ ทั0งนี0 การเปลี6ยนแปลงดังกล่าวอาจทําให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที6
ประมาณการไว้
** สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื6อถือที6แสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ6 งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื6อถือที6บริษัทจัดการ
จะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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รายละเอียดของสัญญาวอร์แรนท์ทีกองทุนลงทุน
ดัชนีอา้ งอิง

ดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index

สกุลเงินทีกองทุนลงทุน

สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

อายุตราสาร

< ปี

อัตราส่วนร่วม
(Participation Rate)

ร้อยละ 77:

เงือนไขการจ่าย
ผลตอบแทน

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ขนอยู
ึ0 ก่ บั การเพิม6 ขึ0 นของระดับของดัชนี S&P
Economic Cycle Factor Rotator Index โดยสามารถเพิ6มขึ0 นแบบไม่จาํ กัด ดังนั0น กองทุนจะได้รบั
ผลตอบแทนแบบไม่จาํ กัด

เหตุการณ์ทีส่งผล
กระทบต่อการลงทุน

กองทุนสงวนสิทธิที6จะนําเงินส่วนที6ลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ไปลงทุนในทรัพย์สินอื6นที6ใกล้เคียง
ตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน จนครบอายุกองทุน โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน ซึ6งผลตอบแทนอาจเปลี6ยนแปลงจากที6กาํ หนดไว้ ในกรณีที6เกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ6 งต่อดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (ดัชนี อา้ งอิง) ดังต่อไปนี0
7) มีการยกเลิกดัชนี อา้ งอิง
8) ดัชนี อา้ งอิงหยุดการคํานวณ อันเนื6องมาจากตลาดหลักทรัพย์ที6เกีย6 วข้องปิ ดทําการติดต่อกัน
< วันทําการ หรือผูใ้ ห้บริการดัชนี งดประกาศระดับของดัชนี ติดต่อกัน < วันทําการ
<) มีการเปลี6ยนแปลงวิธีการคํานวณดัชนี
g) มีการเปลี6ยนแปลงผูใ้ ห้บริการดัชนี
:) มีการเปลี6ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที6ส่งผลกระทบต่อดัชนี อา้ งอิง
;) ผูอ้ อกสัญญาวอร์แรนท์ที6มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนี อา้ งอิง มีตน้ ทุนใน
การป้องกันความเสีย6 งเพิ6มขึ0 น เช่น จากการเพิม6 ขึ0 นของอัตราการเสียภาษีอากร ค่าใช้จา่ ย และ
ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
•) มีเหตุการณ์ใดๆที6ทาํ ให้ผอู้ อกสัญญาวอร์แรนท์ที6มกี ารจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของ
ดัชนี อา้ งอิงไม่สามารถป้องกันความเสี6ยงจากการเปลี6ยนแปลงของราคาดัชนี อา้ งอิงได้ โดยผูอ้ อก
สัญญาวอร์แรนท์ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที6สุดในการแก้ไขปั ญหาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามผูอ้ อก
สัญญาวอร์แรนท์ยงั คงได้รบั ผลกระทบดังต่อไปนี0
7. ไม่สามารถหา สร้าง สร้างใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือ
สินทรัพย์เพื6อป้องกันความเสี6ยงด้านราคาตามเงือ6 นไขและข้อผูกพันที6เกี6ยวข้องกับสัญญาวอร์แรนท์
นั0น หรือ
8. ไม่สามารถขายหรือไม่ได้รบั การชําระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรัพย์ที6ลงทุน

ทั0งนี0 อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนี อา้ งอิงอาจมีการเปลี6ยนแปลงได้
หากสภาวะตลาดมีการเปลี6ยนแปลงหรือเป็ นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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เงือนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน
กรณีที P

กรณีที Q

กรณีที R

เงือนไข
ระดับของดัชนี S&P Economic Cycle Factor
Rotator Index ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง
มากกว่า วันเริ6มต้นสัญญา
ระดับของดัชนี S&P Economic Cycle Factor
Rotator Index ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง
เท่ากับ วันเริ6มต้นสัญญา
ระดับของดัชนี S&P Economic Cycle Factor
Rotator Index ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง
น้อยกว่า วันเริ6มต้นสัญญา

เงินต้นและผลตอบแทนทีจะได้รบั
100 % ของเงินต้น + ผลตอบแทนไม่จาํ กัด

100% ของเงินต้น

100% ของเงินต้น

สูตรการคํานวณผลตอบแทน
ผลตอบแทนที6จะได้รบั = PR x Max [0%, (Final Index Level / Initial Index Level) – 100%]
โดย
PR = อัตราส่วนร่วม (Participation Rate)
Final Index Level = ระดับของดัชนี อา้ งอิง ณ วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิง
Initial Index Level = ระดับของดัชนี อา้ งอิง ณ วันเริ6มต้นสัญญา
วันเริ6มต้นสัญญา คือ วันที6กองทุนเริ6มลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดของดัชนี อา้ งอิง ซึง6 ไม่มีการ
คํานวณดัชนี อา้ งอิงนั0น ให้ใช้ระดับของดัชนี ของวันทําการถัดไป
บริษทั จัดการจะแจ้งวันพิจารณาดัชนี อา้ งอิงให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 7: วันทําการนับแต่วนั จดทะเบียนทรัพย์สิน
เป็ นกองทุน แต่หากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดให้เลื6อนเป็ นวันทําการถัดไป ทั0งนี0 วันพิจารณาดัชนี อา้ งอิงอาจเปลี6ยนแปลง
ได้ ในกรณีที6สถานการณ์การลงทุนทั0งในและหรือต่างประเทศไม่เหมาะสมและจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยทราบโดยเร็ว
การคํานวณผลตอบแทน
ตัวอย่างการได้รบั คืนเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน
สมมติฐาน:
- เงินลงทุน 7,hhh,hhh บาท
- ประมาณการการชําระคืนเงินต้นจากการรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ คือ ร้อยละ 8.: ณ สิ0 นปี ที6 7 และ 8
และร้อยละ d: เมือ6 ครบอายุกองทุน
- อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index จากการลงทุนใน
สัญญาวอร์แรนท์ คือ ร้อยละ 77:
- ระดับของดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index ดังนี0
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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กรณีที 1

ระดับของดัชนี
ระดับของดัชนี
S&P Economic Cycle Factor Rotator Index S&P Economic Cycle Factor Rotator Index
ณ วันเริมต้นสัญญา
ณ วันพิจารณาดัชนีอา้ งอิง
400
440

กรณีที 2

400

400

กรณีที 3

400

360

ตัวอย่างรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน ในแต่ละกรณี
เงินต้นและ/หรือผลตอบแทน
เงินต้นที6ได้รบั จากการ เงินต้นที6ได้รบั จากการ เงินต้นที6ได้รบั เมือ6
รับซื0 อคืนอัตโนมัติ
รับซื0 อคืนอัตโนมัติ
ครบอายุกองทุน *
ณ สิ0 นปี ที6 7 *
ณ สิ0 นปี ที6 8 *
(3)
(1)
(2)

ผลตอบแทนที6ได้รบั เมือ6
ครบอายุกองทุน **
(4)

รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั0งหมด
ของกองทุนเมือ6 ครบ
อายุโครงการ
ประมาณ < ปี ***
(1)+(2)+(3)+(4)
1,115,000 บาท

กรณีที6 1

2.5% ของเงินลงทุน

2.5% ของเงินลงทุน

95% ของเงินลงทุน

115% x Max [0%,
(440/400) – 100%]
= 11.5%

กรณีที6 8

1,000,000 x 2.5%
= 25,000 บาท
2.5% ของเงินลงทุน

1,000,000 x 2.5%
= 25,000 บาท
2.5% ของเงินลงทุน

1,000,000 x 95%
= 950,000 บาท
95% ของเงินลงทุน

1,000,000 x 11.5%
= 115,000 บาท
115% x Max [0%,
(400/400) – 100%]
= 0%

1,000,000 บาท

กรณีที6 3

1,000,000 x 2.5%
= 25,000 บาท
2.5% ของเงินลงทุน

1,000,000 x 2.5%
= 25,000 บาท
2.5% ของเงินลงทุน

1,000,000 x 95%
= 950,000 บาท
95% ของเงินลงทุน

1,000,000 x 0%
= 0 บาท
115% x Max [0%,
(360/400) – 100%]
= 0%

1,000,000 บาท

1,000,000 x 2.5%
= 25,000 บาท

1,000,000 x 2.5%
= 25,000 บาท

1,000,000 x 95%
= 950,000 บาท

1,000,000 x 0%
= 0 บาท
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หมายเหตุ:
* กองทุนชําระคืนเงินต้นเต็มจํานวน
** เงินลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที6ลงทุน ดังนั0น ผลตอบแทนอาจเปลี6ยนแปลง
ได้ โดยขึ0 นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี6ยน ณ วันที6คาํ นวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสีย6 งที6จะได้รบั ผลตอบแทนสูงหรือตํา6 กว่า
ที6ระบุไว้ได้
*** จํานวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็ นจํานวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว
**** ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็ นเพียงตัวอย่างการคํานวณเพือ6 ประกอบการอธิบายเท่านั0น มิได้เป็ นการรับประกันว่า
ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนตามที6แสดงไว้
ตัวอย่างการได้รบั ผลตอบแทนของกรณีที P ตามการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
จากตัวอย่างรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนตามกรณีที6 7 ผลตอบแทนที6ผถู้ ือหน่วยลงทุนจะได้รบั
อาจเปลี6ยนแปลงได้ โดยขึ0 นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี6ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที6คาํ นวณผลตอบแทน
1) กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ0 นเมื6อเทียบกับค่าเงินบาท
สมมติ: อัตราแลกเปลี6ยน ณ วันที6ลงทุน เท่ากับ << บาท ต่อ 7 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลี6ยน ณ วันที6คาํ นวณผลตอบแทน เท่ากับ <g บาท ต่อ 7 ดอลลาร์สหรัฐ
2) กรณีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมือ6 เทียบกับค่าเงินบาท
สมมติ: อัตราแลกเปลี6ยน ณ วันที6ลงทุน เท่ากับ << บาท ต่อ 7 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลี6ยน ณ วันที6คาํ นวณผลตอบแทน เท่ากับ <8 บาท ต่อ 7 ดอลลาร์สหรัฐ
ณ วันที6ลงทุน เงินลงทุน 7,hhh,hhh บาท เท่ากับ 7,hhh,hhh บาท/<< = <h,<h<.h< ดอลลาร์สหรัฐ
การ
เปลี6ยนแปลง เงินต้นที6ได้รบั จาก
ของอัตรา
การรับซื0 อคืน
แลกเปลี6ยน
อัตโนมัติ
เงินดอลลาร์
ณ สิ0 นปี ที6 7 *
สหรัฐ
(1)
7) กรณี
ค่าเงิน
ดอลลาร์
สหรัฐแข็งค่า
ขึ0 นเมือ6 เทียบ
2.5%
กับค่าเงิน
ของเงินลงทุน
บาท
8) กรณี
ค่าเงิน
ดอลลาร์

1,000,000 บาท
x 2.5%
= 25,000 บาท

เงินต้นและ/หรือผลตอบแทน
เงินต้นที6ได้รบั จาก เงินต้นที6ได้รบั เมือ6
การรับซื0 อคืน
ครบอายุกองทุน *
อัตโนมัติ
(3)
ณ สิ0 นปี ที6 8 *
(2)

ผลตอบแทนที6ได้รบั
เมื6อครบอายุกองทุน **
(4)
115% x Max [0%,
(440/400) – 100%]
= 11.5%

2.5%
ของเงินลงทุน
1,000,000 บาท
x 2.5%
= 25,000 บาท

95%
ของเงินลงทุน

30,303.03 ดอลลาร์สหรัฐ x 11.5%
= 3,484.85 ดอลลาร์สหรัฐ

1,000,000 บาท
x 95%
= 950,000 บาท

3,484.85 ดอลลาร์สหรัฐ x 34
= 118,484.90 บาท
115% x Max [0%,
(440/400) – 100%]
= 11.5%
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รวมเงินต้นและ
ผลตอบแทนทั0งหมด
ของกองทุนเมือ6 ครบ
อายุโครงการ
ประมาณ < ปี ***
(1)+(2)+(3)+(4)
1,118,484.90
บาท

1,111,515.20
บาท
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สหรัฐอ่อน
ค่าลงเมือ6
เทียบกับ
ค่าเงินบาท

30,303.03 ดอลลาร์สหรัฐ x 11.5%
= 3,484.85 ดอลลาร์สหรัฐ
3,484.85 ดอลลาร์สหรัฐ x 32
= 111,515.20 บาท
หมายเหตุ:
* กองทุนชําระคืนเงินต้นเต็มจํานวน
** เงินลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์จะถูกแปลงเป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที6ลงทุน ดังนั0น ผลตอบแทนอาจเปลี6ยนแปลง
ได้ โดยขึ0 นอยูก่ บั อัตราแลกเปลี6ยน ณ วันที6คาํ นวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสีย6 งที6จะได้รบั ผลตอบแทนสูงหรือตํา6 กว่า
ที6ระบุไว้ได้
*** จํานวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็ นจํานวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว
**** ตัวเลขเงินต้น ผลตอบแทน และอัตราแลกเปลี6ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็ นเพียงตัวอย่างการคํานวณเพือ6 ประกอบการ
อธิบายเท่านั0น มิได้เป็ นการรับประกันว่าผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนตามที6แสดงไว้
รายละเอียดของดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index
วันทีเริมใช้ดชั นี
ตัวชีวดั
Bloomberg Ticker
สกุลเงิน
ผูจ้ ดั ทําดัชนี
Website

7; สิงหาคม 8::d
ดัชนี S&P 500
SPECFR6P Index
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
S&P Dow Jones Indices LLC
https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-economic-cycle-factor-rotator-index

S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (SPECFR6P Index) เป็ นดัชนี ที6 S&P จัดทําขึ0 น ประกอบด้วยดัชนี ยอ่ ย g ดัชนี
(sub-indices) ได้แก่
1. S&P Buyback Daily Risk Control 6% Excess Return Index (SPECFB6P Index)
2. S&P Low Volatility High Dividend Daily Risk Control 6% Excess Return Index (SPECFL6P Index)
3. S&P Value Daily Risk Control 6% Excess Return Index (SPECFV6P Index)
4. S&P Momentum Daily Risk Control 6% Excess Return Index (SPECFM6P Index)
ดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (SPECFR6P Index) เกิดจากการใช้ดชั นี ยอ่ ยที6สะท้อนกลยุทธ์การลงทุน
ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงของวัฏจักรเศรษฐกิจ โดยจะเลือกใช้ดชั นี ยอ่ ยทีละ 7 ดัชนี ซึง6 จะมีการพิจารณาปรับเปลี6ยนดัชนี
ย่อยทุกเดือน (monthly basis) โดยองค์ประกอบของแต่ละดัชนี ยอ่ ยจะมีการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเป็ นรายวัน (daily
basis) ระหว่างหุน้ ตราสารหนี0 (S&P 5-Year U.S. Treasury Note Futures Excess Return Index : SPUST5P Index)
และเงินสด โดยมีเป้าหมายจํากัดความผันผวนไว้ที6รอ้ ยละ ; ต่อปี
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

22

ดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index จะใช้ดชั นี Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) ซึ6งเป็ นดัชนี ชี0
วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในการระบุวา่ เศรษฐกิจอยูใ่ นช่วงชะลอตัว (Slowdown) ช่วงถดถอย (Recession) ช่วง
ฟื0 นตัว (Recovery) หรือช่วงขยายตัว (Expansion) กลยุทธ์การลงทุนในแต่ละช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจมีรายละเอียดดังนี0
วัฏจักรเศรษฐกิจ กลยุทธ์การลงทุน
ช่วงชะลอตัว
(Slowdown)

Quality

ช่วงถดถอย
(Recession)

Low Volatility
(High Dividend)

ช่วงฟื0 นตัว
(Recovery)
ช่วงขยายตัว
(Expansion)

Value

Momentum

ดัชนียอ่ ยทีใช้
S&P Buyback Daily Risk Control
6% Excess Return Index
(SPECFB6P Index)
S&P Low Volatility High Dividend
Daily Risk Control 6% Excess
Return Index (SPECFL6P Index)
S&P Value Daily Risk Control
6% Excess Return Index
(SPECFV6P Index)
S&P Momentum Daily Risk
Control 6% Excess Return Index
(SPECFM6P Index)

ลักษณะหุน้ ทีเป็ นส่วนประกอบของดัชนียอ่ ย
หุน้ ที6มอี ตั ราผลตอบแทนจากกระแสเงินสด (Free cash
flow) สูงสุด โดยพิจารณาจากหุน้ ที6มีอตั ราส่วนการซื0 อคืน
(Buyback ratio) สูงสุด
หุน้ ที6มอี ตั ราการจ่ายเงินปั นผลสูงสุดในช่วง 78 เดือน
และมีความผันผวนตํา6 สุดในช่วง 7 ปี
พิจารณาหุน้ จากอัตราส่วนมูลค่าตามบัญชีต่อราคา
(Book value to price ratio) อัตราส่วนกําไรต่อราคา
(Earning to price ratio) และอัตราส่วนยอดขายต่อราคา
(Sales to price ratio)
หุน้ ที6มผี ลการดําเนิ นงานดีอย่างต่อเนื6 อง

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่กาํ หนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื6น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื6 ที6จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื6น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื6 ที6จะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน6 หรือหาดอกผลโดยวิธีอื6นอย่างใดอย่างหนึ6 ง
หรือหลายอย่างตามที6ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี0 เว้น
แต่ในกรณีที6คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ6มเติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ื6น
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัตขิ องตราสารทางการเงินทัวไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนในประเทศ
1.1.1 หุน้
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื0 อหุน้ (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื0 อหุน้ เพิ6มทุนที6โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที6มสี ินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง (underlying) เป็ นหุน้ หรือ
share warrants
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1.1.5 ตราสารทุนอื6นที6มีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.1.1 - 1.1.4 ตามที6สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ6มเติม
1.2 ตราสารหนี0 ในประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตัว~ เงินคลัง
1.2.3 หุน้ กู ้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุ พนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตัว~ แลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)
1.2.5 ตัว~ สัญญาใช้เงิน (Promissory Noteหรือ P/N)
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื0 อหุน้ กู ้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที6มี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู ้
1.2.8 ตราสารหนี0 อื6นที6มีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี0 ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที6สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ6มเติม
1.3 ตราสารกึ6งหนี0 กึ6งทุนในประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)
1.4 ตราสาร Basel III
7.: ศุกกู
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ (Derivative Warrants หรือ DW)
1.7 ตราสารที6มสี ญ
ั ญาซื0 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN)
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที6บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที6ครบถ้วน ดังนี0
2.1 ไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงือ6 นไขที6ทาํ ให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี6ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที6เป็ น B/E P/N หรือ SN ที6มเี งื6อนไขห้ามเปลี6ยนมือแต่กองทุนได้
ดําเนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที6กฎหมายกําหนด หรือมีเงือ6 นไขให้กองทุนสามารถขาย
คืนผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกี6ยวกับตราสารที6บริษทั จัดการสามารถเข้าถึงได้เพือ6 นํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้
อย่างสมํา6 เสมอ และมีขอ้ มูลราคาที6สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที6เชื6อถือได้ซึ6งจัดทํา
ตามหลักวิชาการอันเป็ นที6ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีทเี6 ป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที6ออกตราสารดังกล่าวเพื6อชําระหนี0 การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี0
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื6อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที6มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7
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ทั0งนี0 การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งั 6 จ่ายหรือผูอ้ อกตัว~ ทั0งจํานวนรวมถึงดอกเบี0 ย
(ถ้ามี) ตามที6ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงือ6 นไขเพิ6มเติมดังนี0
2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ
derivatives ตามที6ระบุในส่วนที6 ; ข้อ 7
2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใดๆ ทรัพย์สินนั0นต้องเป็ น
ทรัพย์สินที6กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึง6 กําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สินที6สามารถเปลี6ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้อง
จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี6ยวกับการลงทุนที6อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี0 ชวน
ด้วย
2.5.3 ในกรณีที6เป็ น SN ซึ6งมีขอ้ กําหนดห้ามเปลี6ยนมือผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื6อบริษัทจัดการร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที6เป็ น SN ซึ6งเสนอขายในประเทศ บริษทั จัดการต้องดําเนิ นการจัดให้มีขอ้ ตกลงกับผูอ้ อก
SN ดังต่อไปนี0 ก่อนการลงทุน
2.5.4.1 ให้ผอู้ อก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที6 7: และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั0งนี0 ในกรณีที6วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คาํ นวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีทเี6 กิดเหตุการณ์ที6ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผูอ้ อก
SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี0
1. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัว6 ไปในส่วนที6 1 ข้อ
2.1 - 2.3
2. ในกรณีที6กองทุนไปลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี0
(ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที6ลงทุนในทองคําแท่ง)
2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ6งเป็ นประเภทและชนิ ดเดียวกับที6กองทุนสามารถลงทุนได้
2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือ6 ใช้วธิ ีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity
limit ของกองทุนนั0น
2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือ6 ใช้วธิ ีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สนิ ที6เป็ น SIP ของกองทุนนั0น
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที6เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั0น
ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี0
1. ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) บริษทั เงินทุน (บง.) หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
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3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื6อที6อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื6อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที6ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที6มีลักษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตามข้อ 1. - 9.
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี0
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิ ติบุคคลดังนี0 ที6สามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษทั เงินทุน (บง.)
1.3 บริษทั เครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษทั หลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษทั ประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนฟื0 นฟู
1.8 นิ ติบุคคลที6มีกฎหมายเฉพาะจัดตั0งขึ0 น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที6ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็ นตราสารดังนี0
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit
rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุน้ กูร้ ะยะสั0น ที6 ธพ. บง. หรือธนาคารที6มีกฎหมายเฉพาะจัดตั0งขึ0 น เป็ นผูม้ ีภาระ
ผูกพัน ซึ6งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที6 TSFC เป็ นผูอ้ อก ที6มีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัว~ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว~ และเป็ นตัว~ ที6
ถึงกําหนดใช้เงินเมื6อทวงถามหรือเมื6อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที6มอี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที6ออก ซึ6งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ6 งดังนี0
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที6เป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit
rating ที6ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั0นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี0 ซึ6งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที6ขนทะเบี
ึ0
ยนในตลาดซื0 อขายตราสารหนี0 หรือที6มขี อ้ มูลราคาที6
น่ าเชื6อถือและอ้างอิงได้ซงึ6 มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี0 ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ6 งดังนี0
2.5.1 มี credit rating ระยะสั0นอยูใ่ น 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที6เทียบเคียงได้กบั
credit rating ระยะสั0นดังกล่าวตามที6 CRA ได้เปรียบเทียบไว้
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2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี0 ซึ6งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที6ขนทะเบี
ึ0
ยนในตลาดซื0 อขายตราสารหนี0 หรือที6มีขอ้ มูลราคาที6
น่ าเชื6อถือและอ้างอิงได้ซงึ6 มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี0 ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่าง
หนึ6 งดังนี0
2.6.1 มี credit rating ระยะสั0นอยูใ่ น 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที6เทียบเคียงได้กบั
credit rating ระยะสั0นดังกล่าวตามที6 CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื6นตามที6สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม6 เติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนี0 ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกําหนดเพิ6มเติมที6บริษัทจัดการต้องปฏิบตั ิสาํ หรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที6กาํ หนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที6ซื0อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี0
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ที6เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงือ6 นไข และวิธกี ารในการกูย้ มื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่
ทรัพย์สินของกองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที6ซื0อ ณ วันเริ6มต้นสัญญา ต้องมีมลู ค่าเป็ นไปตามสมการการคํานวณตาม
วิธีการดังนี0
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที6ซื0อมากกว่า (ราคาซื0 อ x (1 + discount rate))
ทั0งนี0 ราคาซื0 อเท่ากับราคาที6กองทุนชําระให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ6 งเป็ นค่าซื0 อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse
repo
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที6ซื0อ ณ สิ0 นวัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี0
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที6ซื0อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีที6มลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที6ซื0อ ณ สิ0 นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษทั
จัดการต้องเรียกให้ค่สู ญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิšในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที6สามารถใช้ในการทํา reverse repo
ให้แก่กองทุน เพื6อให้มลู ค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที6ซื0อและทรัพย์สินที6โอนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธีการ
ดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที6มลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที6ซื0อลดลงกว่าสมการในข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็ น
กรณีตามข้อ 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที6ผลลัพธ์ตามสมการในข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที6ซื0อ ณ
สิ0 นวัน มีมลู ค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน
5% ของราคาซื0 อ แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํา6 กว่า และมีการกําหนดเรื6องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ6งได้กาํ หนดโดยพิจารณา
ถึงปั จจัยความเสี6ยงของคูส่ ญ
ั ญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการจะไม่ดาํ เนินการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตามข้อ 4.4 ให้คาํ นวณดังนี0
4.5.1 คํานวณจากราคาซื0 อรวมกับผลประโยชน์ที6กองทุนพึงได้รบั จาก reverse repo จนถึงวันที6มีการ
คํานวณ
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4.5.2 คํานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที6กองทุนมี
อยูก่ บั คู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี0 ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ6 งจาก
หลักทรัพย์หรือตราสารที6ซอหรื
ื0 อทรัพย์สินที6โอนตามข้อ 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที6เกิดจาก reverse repo
รายการอื6นได้
4.6 discount rate ที6นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็ นการกําหนดขึ0 นโดยคํานึ งถึงปั จจัยความเสี6ยงของคู่สญ
ั ญา
หลักทรัพย์ หรือตราสารที6ซื0อแล้ว
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี0
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ6 งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที6คสู่ ญ
ั ญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื
ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี0 ที6สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนิ นกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื0 นฟู
1.4 ธนาคารเพื6อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษทั ประกันชีวติ
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที6มีมลู ค่าทรัพย์สินของผูล้ งทุนแต่ละรายตั0งแต่ 1 ล้านบาทขึ0 นไป
1.10 กองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิ ติบุคคลอื6นตามที6สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม6 เติม
2. หลักทรัพย์ที6ให้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ที6อยูใ่ นระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที6
ธปท. ทําหน้าที6เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการ ต้องดําเนิ นการดังนี0
3.1 ดําเนิ นการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื6อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ น
หลักประกันดังนี0
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุน้ กูร้ ะยะสั0น ที6 ธพ. บง. หรือธนาคารที6มีกฎหมายเฉพาะจัดตั0งขึ0 น
เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที6 TSFC เป็ นผูอ้ อก ที6มีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัว~ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว~
และเป็ นตัว~ ที6ถึงกําหนดใช้เงินเมือ6 ทวงถามหรือเมื6อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N ที6มอี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที6ออก ซึ6งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ6 งดังนี0
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3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที6เป็ น issuer rating
ต้องเป็ น credit rating ที6ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั0นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี0 ที6มี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือคํ0าประกันที6 ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพือ6 เป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ที6มรี ายชื6ออยูใ่ นดัชนี SET50 ทั0งนี0 ในกรณีที6กองทุนไม่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)
3.2 ดําเนิ นการให้กองทุนมีกรรมสิทธิšหรือครอบครองหลักประกันตามข้อ 3.1 หรือดําเนิ นการโดยวิธีอื6นซึ6งจะมี
ผลให้ บริษัทจัดการ สามารถบังคับชําระหนี0 เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตามข้อ 3.1 ที6กองทุนมีกรรมสิทธิšไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนั0นได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชําระหนี0 ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์น0ันเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ0 นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที6ให้ยมื
3.5 ในกรณีที6หลักประกันเป็ นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี0
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที6มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั0งขึ0 น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี0
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที6 ธพ. บง. หรือธนาคารที6มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั0งขึ0 นเป็ นผูม้ ี
ภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที6 TSFC เป็ นผูอ้ อก ที6มีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัว~ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว~
และเป็ นตัว~ ที6ถึงกําหนดใช้เงินเมือ6 ทวงถามหรือเมื6อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที6มอี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที6ออก ซึ6งมี credit rating อย่างหนึ6 งอย่างใดดังนี0
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที6เป็ น
issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที6ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั0นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาที6มีลกั ษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยข้อกําหนดเกี6ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์
และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ที6กองทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ6 งหรือหลายอย่างดังนี0
1.1 ทรัพย์สินที6กองทุนสามารถลงทุนได้ตามภาคผนวกนี0
1.2 อัตราดอกเบี0 ย
1.3 อัตราแลกเปลี6ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคํา
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1.6 นํ0ามันดิบ
1.7 ดัชนี กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี เงินเฟ้อ ดัชนี ที6มีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนี ที6มอี งค์ประกอบเป็ นดัชนี ตาม 1.7
1.9 underlying อื6นตามที6สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม6 เติม
ในกรณีที6 derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที6อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot price)
หรือราคาสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั0น ทั0งนี0 ราคาของ underlying อื6นที6ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที6
เป็ นองค์ประกอบของดัชนี ดงั กล่าว ต้องเป็ นที6ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือ6 นไขการลงทุน บริษทั จัดการจะดําเนิ นการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื6อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกีย6 วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที6จะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ6 งดังนี0
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ6 งเป็ น ธพ. ธนาคารที6มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั0งขึ0 น ตัวแทนซื0 อขาย derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีทจี6 ะต้องมีการชําระหนี0 ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื6อ derivatives สิ0 นสุดลง สินค้านั0นต้องเป็ นทรัพย์สินที6
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั0งนี0 ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที6ส่งมอบสินค้านั0นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ6มเติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที6 derivatives มี underlying เป็ นดัชนี ตาม 1.7 – 1.8 ดัชนี ดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี0
3.1 เป็ นดัชนีที6มีการกําหนดวิธกี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัย
ต่าง ๆ ที6นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนี ให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั0งนี0
underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื6อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีที6มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ6 งดังนี0
3.2.1 ดัชนี ที6มกี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที6มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ6 งดังนี0
3.2.1.1 ดัชนี ที6องค์ประกอบแต่ละตัวมีน0ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ0าหนักทั0งหมด
3.2.1.2 ดัชนี ที6องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ6 งมีน0ําหนัก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ0าหนัก
ทั0งหมดในกรณีที6เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื6นต้องมีน0ําหนักไม่เกินอัตราที6กาํ หนดใน
3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ0าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ งนําองค์ประกอบที6เกีย6 วข้องกับ
ทองคําหรือนํ0ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนี ที6มอี งค์ประกอบทั0งหมดเป็ นหรือเกีย6 วข้องกับทองคําหรือนํ0ามันดิบ หรือเป็ นดัชนี ราคา
ทองคําหรือนํ0ามันดิบ
3.2.3 ดัชนี อื6นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที6เป็ นไปตามเงือ6 นไขครบถ้วนดังนี0
3.2.3.1 เป็ นดัชนี ที6มีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาที6กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื6อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ6งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร
หรือสัญญานั0นโดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั0น
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3.3 เป็ นดัชนีที6ได้รบั การพัฒนาโดยสถาบันที6มีความน่ าเชื6อถือและทําหน้าที6ได้อย่างอิสระจากบริษทั จัดการ ทั0งนี0
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษัทในเครือของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการนั0นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนีน0ัน ๆ อย่างต่อเนื6 องเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสื6อที6มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีทเี6 ป็ นดัชนี กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี ดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ6งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี0
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ที6คาํ นวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ6 ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื0 อขายล่วงหน้าที6อา้ งอิงกับดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีทเี6 ป็ นดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที6 บริษทั จัดการแสดงให้เห็นได้
ว่าวิธีการคํานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนี ดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สินที6เพียงพอต่อการชําระหนี0 ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที6มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที6เพียงพอต่อภาระที6กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี0 ตามข้อตกลงเมื6อ derivatives สิ0 นสุดลงไว้ตลอดเวลาที6ได้ลงทุนใน derivatives นั0น และเป็ นไปตามที6สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ6มเติมสําหรับการลงทุนที6มวี ตั ถุประสงค์เพือ6 การลดความเสี6ยง
ในกรณีที6บริษทั จัดการลงทุนใน derivatives ที6 underlying ไม่ใช่สงิ6 เดียวกับทรัพย์สินที6จะลดความเสี6ยงการลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที6สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ6มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี0
6.1 ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ6 งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที6 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั0งนี0 ในกรณีที6วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี6 กิดเหตุการณ์ที6สง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ6 ง
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษทั จัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ6 งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื6อบริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ6มเติมสําหรับการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ิตามเงือ6 นไขดังนี0
7.1 เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื6อการลดความเสี6ยงเท่านั0น
7.2 เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ที6มลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ6 ง
อย่างใด ดังนี0
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7.2.1 Credit Default Swap : ซึ6งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื0 อประกันความเสีย6 งด้านเครดิตที6เกีย6 วข้อง
กับความสามารถในการชําระหนี0 ตาม obligation ของผูผ้ กู พันตาม obligation นั0น โดยคู่สญ
ั ญาที6อยูใ่ นฐานะผูข้ าย
ประกันความเสี6ยงมีภาระผูกพันที6จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื0 อประกันความเสี6ยงเมื6อเกิด credit event ขึ0 นโดย
จะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื0 อประกันความเสี6ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที6ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ0 นสุดในวัน
ครบกําหนดตามปกติ) ทั0งนี0 ไม่วา่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ
obligation มีหลายรายการซึง6 กําหนดให้ผขู้ ายประกันความเสี6ยงมีหน้าที6ชาํ ระหนี0 เมื6อเกิด credit event ขึ0 นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ6 งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมือ6 เกิด credit event ขึ0 นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ6 งในกลุ่ม obligation ซึ6งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั0น
แต่ขอ้ ตกลงจะครบกําหนดเมื6อเกิด credit event ขึ0 นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit
Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ6งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื0 อประกันความเสีย6 งของสินทรัพย์
อ้างอิงที6เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที6จะได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกันความเสี6ยงมีภาระ
ผูกพันที6จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที6หรืออัตราลอยตัวที6อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี0 ยตามที6จะตกลงกัน และส่วนที6
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อา้ งอิง เพื6อแลกกับการที6ผซู้ ื0 อประกันความเสีย6 งจะโอนผลตอบแทน
และส่วนที6เพิม6 ขึ0 น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสี6ยง จนกว่าจะเกิด
credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที6กาํ หนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอืน6 ตามที6สาํ นักงานยอมรับ ซึ6งมีขอ้ ตกลงที6มลี กั ษณะดังนี0
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื6น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กําหนดที6ทาํ ให้สทิ ธิที6กาํ หนดไว้ในตราสารหนี0 หรือสัญญาซื0 อขายล่วงหน้าที6 credit
derivatives นั0นอ้างอิงเสื6อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื6น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื6 ที6จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน6 หรือหาดอกผลโดยวิธีอื6นอย่างใดอย่างหนึ6 ง
หรือหลายอย่างตามที6ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี0 เว้น
แต่ในกรณีที6คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ6มเติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ื6น
ทั0งนี0 หากเป็ นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทํา
สัญญาในประเทศที6มีหน่ วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเี6 ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที6มกี าร
ซื0 อขายในตลาดซื0 อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที6เป็ นสมาชิกของ WFE หรือเป็ นตราสารของบริษทั ที6จดั ตั0งและเสนอขายใน
GMS
ส่วนที 1 : ประเภทและคุณสมบัตขิ องตราสารทางการเงินต่างประเทศทัวไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ
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1.1.1 หุน้
1.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื0 อหุน้ (share warrants)
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื0 อหุน้ เพิ6มทุนที6โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right หรือ TSR)
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที6มสี ินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง (underlying) เป็ นหุน้ หรือ
share warrants
1.1.5 ตราสารทุนอื6นที6มีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารทุนตามข้อ 1.1.1 - 1.1.4 ตามที6สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ6มเติม
1.2 ตราสารหนี0 ต่างประเทศ
1.2.1 พันธบัตร
1.2.2 ตัว~ เงินคลัง
1.2.3 หุน้ กู ้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุ พนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.2.4 ตัว~ แลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)
1.2.5 ตัว~ สัญญาใช้เงิน (Promissory Noteหรือ P/N)
1.2.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื0 อหุน้ กู ้
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที6มี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู ้
1.2.8 ตราสารหนี0 อื6นที6มีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี0 ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที6สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ6มเติม
1.3 ตราสารกึ6งหนี0 กึ6งทุนต่างประเทศ
1.4 ตราสาร Basel III
7.: ศุกกู
1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ (Derivative Warrants หรือ DW)
1.7 ตราสารที6มสี ญ
ั ญาซื0 อขายล่วงหน้าแฝง (Structuerd Note หรือ SN)
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที6บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที6ครบถ้วน ดังนี0
2.1 ไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงือ6 นไขที6ทาํ ให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี6ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที6เป็ น B/E หรือ P/N ที6มเี งื6อนไขห้ามเปลี6ยนมือแต่กองทุนได้ดาํ เนิ นการ
ให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที6กฎหมายกําหนด หรือมีเงือ6 นไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อก
ตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกี6ยวกับตราสารที6บริษทั จัดการสามารถเข้าถึงได้เพือ6 นํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้
อย่างสมํา6 เสมอ และมีขอ้ มูลราคาที6สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที6เชื6อถือได้ซึ6งจัดทํา
ตามหลักวิชาการอันเป็ นที6ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีทเี6 ป็ นการลงทุนใน B/E P/N หรือ SN ที6ออกตราสารดังกล่าวเพื6อชําระหนี0 การค้า B/E หรือ P/N
ดังกล่าวต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี0
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื6อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที6มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7
ทั0งนี0 การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งั 6 จ่ายหรือผูอ้ อกตัว~ ทั0งจํานวนรวมถึงดอกเบี0 ย
(ถ้ามี) ตามที6ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
2.5 การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงือ6 นไขเพิ6มเติมดังนี0
2.5.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ
derivatives ตามที6ระบุในส่วนที6 ; ข้อ 7
2.5.2 หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใดๆ ทรัพย์สินนั0นต้องเป็ น
ทรัพย์สินที6กองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึง6 กําหนดโดย International Swaps and
Derivatives Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สินที6สามารถเปลี6ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้อง
จัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลเกี6ยวกับการลงทุนที6อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชี0 ชวน
ด้วย
2.5.3 ในกรณีที6เป็ น SN ซึ6งมีขอ้ กําหนดห้ามเปลี6ยนมือผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน
SN ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื6อบริษัทจัดการร้องขอได้
2.5.4 ในกรณีที6เป็ น SN ซึ6งเสนอขายในประเทศ บริษทั จัดการต้องดําเนิ นการจัดให้มีขอ้ ตกลงกับผูอ้ อก
SN ดังต่อไปนี0 ก่อนการลงทุน
2.5.4.1 ให้ผอู้ อก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที6 7: และ
วันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั0งนี0 ในกรณีที6วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คาํ นวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
2.5.4.2 ในกรณีทเี6 กิดเหตุการณ์ที6ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผอู้ อก
SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ส่วนที 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property
กรณีเป็ นหน่วยที6การออกอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี0
1. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสารทางการเงินทัว6 ไปในส่วนที6 1
ข้อ 2.1 - 2.3
2. เป็ นหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที6มีลกั ษณะดังนี0
2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่ วยงานต่างประเทศที6กาํ กับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาด
ซื0 อขายหลักทรัพย์ซึ6งเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที6มีการซื0 อขายในตลาดซื0 อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศที6เป็ นสมาชิกของ WFE
2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่ วยงานกํากับดูแลที6เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO
2.3 ในกรณีที6กองทุนรวมไปลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพื6อผูล้ งทุนรายย่อยของประเทศนั0น
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3. ประเทศที6กาํ กับดูแลการเสนอขายหน่ วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่างเพียงพอทั0งนี0 ตามรายชื6อประเทศ
ที6สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
4. ในกรณีเป็ นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการกูย้ มื ไว้เฉพาะกรณี
มีเหตุจาํ เป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัว6 คราวเท่านั0น และมีนโยบายการลงทุนดังนี0 (ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่ วยของกองทุน
CIS ต่างประเทศซึง6 เป็ นกองทุนรวมทองคําที6ลงทุนในทองคําแท่ง)
4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ ซึ6งเป็ นประเภทและชนิ ดเดียวกับที6กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั0น
4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือ6 ใช้วธิ ีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity
limit ของกองทุนรวมนั0น ทั0งนี0 หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สินที6เป็ น SIP
4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สนิ เมือ6 ใช้วธิ ีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ product limit
สําหรับทรัพย์สนิ ที6เป็ น SIP ของกองทุนรวมนั0น
4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที6เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit กองทุนรวมนั0น
ส่วนที 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี0
1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที6ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
2. สถาบันการเงินต่างประเทศที6มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที6 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ข้อ 1. - 9.
ส่วนที 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที6สาํ นักงานก.ล.ต.กําหนด
ส่วนที 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที6สาํ นักงานก.ล.ต.กําหนด
ส่วนที 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
1. ประเภท underlying derivatives ที6กองทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ6 งหรือหลายอย่างดังนี0
1.1 ทรัพย์สินที6กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที6 1 - 5
1.2 อัตราดอกเบี0 ย
1.3 อัตราแลกเปลี6ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ทองคํา
1.6 นํ0ามันดิบ
1.7 ดัชนี กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี เงินเฟ้อ ดัชนี ที6มีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9
1.8 ดัชนี ที6มอี งค์ประกอบเป็ นดัชนี ตามข้อ 1.7
1.9 underlying อื6นตามที6สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิม6 เติม
ในกรณีที6 derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที6อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot price)
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หรือราคาสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั0น ทั0งนี0 ราคาของ underlying อื6นที6ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที6
เป็ นองค์ประกอบของดัชนี ดงั กล่าว ต้องเป็ นที6ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงือ6 นไขการลงทุน บริษทั จัดการจะดําเนิ นการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื6อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกีย6 วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที6จะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ6 งดังนี0
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ6 งเป็ นนิ ติบุคคลที6ได้รบั
อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที6อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลโดยหน่ วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทเี6 ป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที6เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีทจี6 ะต้องมีการชําระหนี0 ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื6อ derivatives สิ0 นสุดลง สินค้านั0นต้องเป็ นทรัพย์สินที6
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั0งนี0 ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที6ส่งมอบสินค้านั0นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ6มเติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที6 derivatives มี underlying เป็ นดัชนี ตามข้อ 1.7 – 1.8 ดัชนี ดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี0
3.1 เป็ นดัชนีที6มีการกําหนดวิธกี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัย
ต่าง ๆ ที6นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนี ให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั0งนี0
underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื6อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนีที6มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ6 งดังนี0
3.2.1 ดัชนี ที6มกี ารกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนีที6มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ6 งดังนี0
3.2.1.1 ดัชนี ที6องค์ประกอบแต่ละตัวมีน0ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ0าหนักทั0งหมด
3.2.1.2 ดัชนี ที6องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ6 งมีน0ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ0าหนัก
ทั0งหมด
ในกรณีทเี6 ป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื6นต้องมีน0ําหนักไม่เกินอัตราที6กาํ หนดในข้อ
3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ0าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และข้อ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ งนําองค์ประกอบที6เกีย6 วข้อง
กับทองคําหรือนํ0ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนี ที6มอี งค์ประกอบทั0งหมดเป็ นหรือเกีย6 วข้องกับทองคําหรือนํ0ามันดิบ หรือเป็ นดัชนี ราคา
ทองคําหรือนํ0ามันดิบ
3.2.3 ดัชนี อื6นใดนอกจากข้อ 3.2.1 และข้อ 3.2.2 ที6เป็ นไปตามเงือ6 นไขครบถ้วนดังนี0
3.2.3.1 เป็ นดัชนี ที6มีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาที6กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื6อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ6งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร
หรือสัญญานั0นโดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั0น
3.3 เป็ นดัชนีที6ได้รบั การพัฒนาโดยสถาบันที6มีความน่ าเชื6อถือและทําหน้าที6ได้อย่างอิสระจากบริษทั จัดการ ทั0งนี0
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษัทในเครือของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการนั0นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนี น0ัน ๆ อย่างต่อเนื6 องเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสื6อที6มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
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3.5 ในกรณีทเี6 ป็ นดัชนี กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี ดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ6งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังนี0
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ที6คาํ นวณจากราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า
(futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์สนิ ค้าใดสินค้าหนึ6 ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื0 อขายล่วงหน้าที6อา้ งอิงกับดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ตามข้อ 3.5.2
3.6 ในกรณีทเี6 ป็ นดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนีดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที6บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้
ว่าวิธีการคํานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนี ดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มที รัพย์สินที6เพียงพอต่อการชําระหนี0 ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที6มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที6เพียงพอต่อภาระที6กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี0 ตามข้อตกลงเมื6อ derivatives สิ0 นสุดลงไว้ตลอดเวลาที6ได้ลงทุนใน derivatives นั0น และเป็ นไปตามที6สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ6มเติมสําหรับการลงทุนที6มวี ตั ถุประสงค์เพือ6 การลดความเสี6ยง
ในกรณีที6บริษทั จัดการลงทุนใน derivatives ที6 underlying ไม่ใช่สงิ6 เดียวกับทรัพย์สินที6จะลดความเสี6ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที6สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ6มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี0
6.1 ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ6 งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที6 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั0งนี0 ในกรณีที6วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่า
ยุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีทเี6 กิดเหตุการณ์ที6สง่ ผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ6 ง
คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ6 งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื6อบริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ6มเติมสําหรับการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ิตามเงือ6 นไขดังนี0
7.1 เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื6อการลดความเสี6ยงเท่านั0น
7.2 เข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ที6มลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ6 ง
อย่างใด ดังนี0
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ6งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื0 อประกันความเสีย6 งด้านเครดิตที6เกีย6 วข้อง
กับความสามารถในการชําระหนี0 ตาม obligation ของผูผ้ กู พันตาม obligation นั0น โดยคู่สญ
ั ญาที6อยูใ่ นฐานะผูข้ าย
ประกันความเสี6ยงมีภาระผูกพันที6จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื0 อประกันความเสี6ยงเมื6อเกิด credit event ขึ0 นโดย
จะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื0 อประกันความเสี6ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที6ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ0 นสุดในวัน
ครบกําหนดตามปกติ) ทั0งนี0 ไม่วา่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ
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obligation มีหลายรายการซึง6 กําหนดให้ผขู้ ายประกันความเสี6ยงมีหน้าที6ชาํ ระหนี0 เมื6อเกิด credit event ขึ0 นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ6 งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมือ6 เกิด credit event ขึ0 นกับ
obligation รายการใดรายการหนึ6 งในกลุ่ม obligation ซึ6งจะมีการชําระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั0น
แต่ขอ้ ตกลงจะครบกําหนดเมื6อเกิด credit event ขึ0 นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit
Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ6งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื0 อประกันความเสีย6 งของสินทรัพย์
อ้างอิงที6เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที6จะได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกันความเสี6ยงมีภาระ
ผูกพันที6จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที6หรืออัตราลอยตัวที6อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี0 ยตามที6จะตกลงกัน และส่วนที6
ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อา้ งอิง เพื6อแลกกับการที6ผซู้ ื0 อประกันความเสีย6 งจะโอนผลตอบแทน
และส่วนที6เพิม6 ขึ0 น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสี6ยง จนกว่าจะเกิด
credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที6กาํ หนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอืน6 ตามที6สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึง6 มีขอ้ ตกลงที6มีลกั ษณะดังนี0
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์หรือกฎหมายอื6น
7.3.2 ไม่มขี อ้ กําหนดที6ทาํ ให้สทิ ธิที6กาํ หนดไว้ในตราสารหนี0 หรือสัญญาซื0 อขายล่วงหน้าที6 credit
derivatives นั0นอ้างอิงเสื6อมเสียไป
7.3.3 ไม่มขี อ้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื6น เพือ6 เป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื6น เพือ6 เป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ6 หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน6 หรือหาดอกผลโดยวิธีอื6นเพือ6 เป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที6สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี0 ในกรณีที6
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี6ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตาม
ประกาศที6แก้ไขด้วย
ส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ0 นไป
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตาํ 6 กว่า 2
ไม่เกิน 35%
อันดับแรก
2.3 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับตํา6 กว่า investment grade หรือไม่มี
ไม่เกิน 25%
credit rating
3 หน่ วย CIS
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
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ข้อ
4
5

6

ประเภททรัพย์สนิ
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ตราสารที6มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี0
5.1 เป็ นตราสารหนี0 ตราสารกึ6งหนี0 กึ6งทุน SN หรือศุกกู ที6ผอู้ อกจัดตั0งขึ0 น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที6ได้รบั อนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที6มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ6 งดังนี0
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษทั จดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว6 ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ
filing
5.2.3 ในกรณีที6เป็ นตราสารที6มกี าํ หนดวันชําระหนี0 น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วันนับแต่วนั ที6ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี0
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือ6 ที6อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื6อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีทเี6 ป็ นตราสารที6มีกาํ หนดวันชําระหนี0 มากกว่า 397 วันนับแต่
วันที6ลงทุน ต้องขึ0 นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
ทรัพย์สินดังนี0
6.1 ตราสารทุนที6จดทะเบียนซื0 อขายใน SET หรือในตลาดซื0 อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที6ผอู้ อกตราสารอยู่
ระหว่างดําเนิ นการแก้ไขเหตุที6อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์
ซื0 อขายใน SET หรือในตลาดซื0 อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
;.8 ตราสารทุนที6ออกโดยบริษัทที6จดั ตั0งขึ0 นไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ6งหุน้ ของบริษัทดังกล่าวซื0 อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื0 อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที6ผอู้ อกตรา
สารอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการแก้ไขเหตุที6อาจทําให้มีการเพิกถอนการเป็ น
หลักทรัพย์ซื0อขายใน SET หรือในตลาดซื0 อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
;.< หุน้ ที6อยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ6 การจดทะเบียนซื0 อขายตาม ;.7
6.g ตราสารที6มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี0
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อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกิน 25%
ไม่เกินอัตราดังนี0 แล้วแต่อตั ราใดจะ
สูงกว่า
(1) 25% หรือ
(8) นํ0าหนักของตราสารที6ลงทุนใน
benchmark + 5%

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี0 แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ0าหนักของทรัพย์สินใน
benchmark + 5%
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ข้อ

7

8

ประเภททรัพย์สนิ
6.4.1 เป็ นตราสารหนี0 ตราสารกึ6งหนี0 กึ6งทุน SN หรือศุกกู ที6ผอู้ อกจัดตั0งขึ0 น
ตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนั0นในต่างประเทศ หรือผูอ้ อก
จัดตั0งขึ0 นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ
ที6ได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร
Basel III
6.4.2 เป็ นตราสารที6มลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ6งดังนี0
6.4.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื0 อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว6 ไป โดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.2.3 ในกรณีทเี6 ป็ นตราสารที6มีกาํ หนดวันชําระหนี0 น้อยกว่าหรือเท่ากับ
397 วัน นับแต่วนั ที6ลงทุนที6ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2
ผูม้ ภี าระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี0
6.4.2.3.1 บุคคลตามข้อ :.8.<.7 – 5.2.3.9
6.4.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที6ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.2.<.< สถาบันการเงินต่างประเทศที6มีลกั ษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ ;.g.2.3.1 – 6.4.2.3.2
6.4.3 ในกรณีทเี6 ป็ นตราสารที6มกี าํ หนดวันชําระหนี0 มากกว่า 397 วัน นับ
แต่วนั ที6ลงทุน ต้องขึ0 นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.5 DW
6.6 reverse repo
6.7 OTC derivatives
6.8 หน่ วย infra หรือหน่ วย property ที6มีลกั ษณะครบถ้วน ดังนี0
6.8.1 จดทะเบียนซื0 อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพือ6 การจดทะเบียนซื0 อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื0 อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดังกล่าวที6อยูร่ ะหว่างดําเนิ นการแก้ไขเหตุที6อาจทําให้มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซื0 อขายใน SET หรือในตลาดซื0 อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.8.2 เป็ นหน่ วยของกองทุนที6ไม่ได้มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้างพื0 นฐานอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที6สาํ นักงานกําหนด
หน่วย infra หรือหน่ วย property ของกองทุนที6มีลกั ษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสร้างพื0 นฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางที6สาํ นักงานกําหนด และมีลกั ษณะ
ตาม ;.›.7
ทรัพย์สินอื6นนอกเหนื อจากที6ระบุในข้อ 1 - ข้อ 7 (SIP)

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่จาํ กัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี0 ไม่มีขอ้ กําหนดเกี6ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ6 การดําเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที 2 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุม่ กิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที6อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ6 งดังนี0 แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) นํ0าหนักของทรัพย์สินที6ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี0 ไม่มขี อ้ กําหนดเกีย6 วกับ group limit
7. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื6อการดําเนิ นงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที 3 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที6นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบคุ คลดังกล่าว)
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั 6 จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี0
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที6มีกฎหมายเฉพาะจัดตั0งขึ0 น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื6อที6อยูอ่ าศัย

2

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที6กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิšมาจากคู่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
ทรัพย์สินดังนี0
2.1 B/E P/N หรือ SN ที6มีเงือ6 นไขห้ามเปลี6ยนมือแต่กองทุนได้
ดําเนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี ารที6
กฎหมายกําหนด หรือมีเงือ6 นไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสาร
ได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที6มีระยะเวลาการฝากเกิน 12
เดือน

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี6ยในรอบปี
บัญชี เว้นแต่เป็ นกองทุนที6มีอายุ
โครงการน้อยกว่า 7 ปี ให้เฉลี6ยตาม
รอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนที6อายุ
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ
6 เดือน ทั0งนี0 เฉพาะ กองทุนที6มีอายุ
โครงการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
รวมกันไม่เกิน 25%
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ข้อ

3
4
5
6

ประเภททรัพย์สิน
2.3 total SIP ตามข้อ : ของส่วนนี0

อัตราส่วน (% ของ NAV)

(ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที6ลงทุน
ใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที6มอี ายุไม่เกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives
เพื6อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo
ไม่เกิน 25%
securities lending
ไม่เกิน 25%
total SIP ซึ6งได้แก่ ทรัพย์สนิ ตามข้อ › ในส่วนที6 7 : อัตราส่วนการลงทุน
รวมกันไม่เกิน 15%
ที6คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
derivatives ดังนี0
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที6มวี ตั ถุประสงค์เพือ6 การลดความ
ไม่เกินมูลค่าความเสีย6 งที6มอี ยู่
เสี6ยง (hedging)
6.8 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที6มใิ ช่เพื6อการลดความเสี6ยง (nonglobal exposure limit
hedging)
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จํากัด net exposure ที6เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน
7hh% ของ NAV

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื6อการดําเนิ นงานของ กองทุนรวมไม่มขี อ้ กําหนดเกีย6 วกับ
product limit
ส่วนที n : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน
1 หุน้ ของบริษัทรายใดรายหนึ6 ง
ทุกกองทุนรวมกันภายใต้การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้องมี
จํานวนหุน้ ของบริษัทรวมกันน้อยกว่า 25% ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทั0งหมดของบริษทั นั0น
2 ตราสารหนี0 ตราสารกึง6 หนี0 กึ6งทุน ตรา 8.7 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี0 สินทางการเงิน (financial liability)
สาร Basel III และศุกกู ของผูอ้ อกราย ของผูอ้ อกตราสารรายนั0น ตามที6เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบ
ใดรายหนึ6 ง
ระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี0 สินดังกล่าวของเจ้าหนี0 ที6
(ไม่รวมถึงตราสารหนี0 ภาครัฐไทย
มีความเกี6ยวข้องกับผูอ้ อก เช่น เงินกูย้ มื จากกิจการที6เกี6ยวข้องกัน เป็ น
หรือตราสารหนี0 ภาครัฐต่างประเทศ)
ต้น
ทั0งนี0 ในกรณีที6ผอู้ อกตราสารไม่มีหนี0 สินทางการเงินตามที6เปิ ดเผยไว้ใน
งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงั ไม่ครบ
กําหนดการจัดทํางบการเงินในครั0งแรกของผูอ้ อกตราสาร) ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ

อัตราส่วน
ข้อนี0 ของผูอ้ อกรายนั0นเป็ นรายครั0ง เว้นแต่ในกรณีที6ผอู้ อกตราสารได้มี
การยืน6 แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program)
ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
8.8 ในกรณีที6กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี0 โดยเป็ นตราสารที6ออก
ใหม่และมี credit rating อยูใ่ นระดับตํา6 กว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพือ6 กองทุนภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 7 ใน < ของมูลค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั0ง เว้นแต่กรณีที6ผอู้ อกตราสารได้มี
การยืน6 แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program)
ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ

3

หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ6 ง

4

หน่ วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ6ง

(อัตราส่วนตาม 8.8 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที6ออกโดยบุคคลดังนี0
7. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
8. ธนาคารออมสิน
<. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
g. ธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
:. บรรษัทตลาดรองสินเชื6อที6อยูอ่ าศัย
;. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
•. ธนาคารเพื6อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
›. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
d. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที6ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
77. สถาบันการเงินต่างประเทศที6มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม
1. – 9.)
- ไม่เกิน 7 ใน < ของจํานวนหน่ วย CIS ทั0งหมดของกองทุน หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที6ออกหน่ วยนั0น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี0
การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที6มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี0
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
(7) มีขนาดเล็ก
(8) จัดตั0งขึ0 นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 8 ปี
(<) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 7 ใน < ของจํานวนหน่ วย infra ทั0งหมดของกองทุน infra
ที6ออกหน่ วยนั0น เว้นแต่เป็ นหน่ วย infra ของกองทุนที6มีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี0 โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(7) มีขนาดเล็ก

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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ข้อ

5

ประเภททรัพย์สนิ

หน่ วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ6 ง

อัตราส่วน
(8) จัดตั0งขึ0 นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 8 ปี
(<) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ไม่เกิน 7 ใน < ของจํานวนหน่ วย property ทั0งหมดของกองทุน property
ที6ออกหน่ วยนั0น เว้นแต่เป็ นหน่ วย property ของกองทุนที6มีลกั ษณะ
ครบถ้วนดังนี0 โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
(7) มีขนาดเล็ก
(8) จัดตั0งขึ0 นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 8 ปี
(<) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทั0งนี0 การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที6แก้ไขเพิม6 เติม
ส่วนที 3 การดําเนินการเมือการลงทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
(1) ในกรณีที6กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที6กาํ หนด แต่ต่อมาทรัพย์สนิ ที6ลงทุนมีคุณสมบัติที6เปลี6ยนแปลงไปจน
เป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที6กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษทั จัดการต้องดําเนิ นการดังต่อไปนี0
(1.1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี6ยวกับชื6อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที6ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และจัดส่ง
รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั0งจัดส่งต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที6เกิดกรณีดงั กล่าว
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที6บริษัทจัดการ
(1.2) จําหน่ ายทรัพย์สินที6ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า
90 วันนับแต่วนั ที6ทรัพย์สินนั0นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ (g) ในส่วนที6 3 การดําเนิ นการเมื6อการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที6กาํ หนด
(1.3) เมื6อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ ายทรัพย์สนิ ที6ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที6ขาดคุณสมบัติมคี ุณสมบัติเปลี6ยนแปลงไป
จนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที6กาํ หนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี6ยวกับชือ6 จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที6ได้จาํ หน่ายทรัพย์สินนั0นออกไปหรือวันที6ทรัพย์สินมีการเปลี6ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จดั ส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั0งจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที6เกิด
กรณีดงั กล่าว
(2) ในกรณีที6ทรัพย์สินในขณะที6กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที6กาํ หนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิม6 บริษทั จัดการต้องดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี0
(2.1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี6ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุน และวันที6การลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั0งจัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน < วัน
ทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที6บริษัทจัดการ
(2.2) ไม่ลงทุนเพิม6 เติมในทรัพย์สินที6เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที6
กําหนด
(2.3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที6กาํ หนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึ งถึงประโยชน์ ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี0 เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ (g) ในส่วนที6 3 การดําเนิ นการเมื6อการลงทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที6
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กําหนด
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ0 นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที6ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที6คาํ นวณตามประเภททรัพย์สนิ
(product limit) สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว~ แลกเงิน หรือตัว~ สัญญาใช้เงิน
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื6นใดนอกเหนื อจากกรณีตาม (2.3) (ก)
(2.4) เมื6อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที6กาํ หนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูล
เกี6ยวกับชื6อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที6สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั0งจัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัด
จากวันที6มกี ารแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั0น
(8.:) ในกรณีที6กองทุนมีหุน้ ของบริษทั ใดโดยไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที6คาํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที6
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบตั ิตามข้อ (8.7) (8.8) (8.<) และ (8.g) แล้ว บริษัทจัดการต้องดําเนิ นการ
ดังนี0 ด้วย
(ก) งดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุน้ จํานวนที6เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจาํ เป็ นและสมควรโดยได้รบั การผ่อนผัน
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) ลดสัดส่วนการถือหุน้ หรือลดการมีอาํ นาจควบคุม หรือยืน6 คําขอผ่อนผันการทําคําเสนอซื0 อ ในกรณีที6ทรัพย์สินเป็ นหุน้ ของ
บริษทั จดทะเบียน และการได้มาซึง6 หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวเป็ นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั นั0นจนถึงหรือข้ามจุด
ที6ตอ้ งทําคําเสนอซื0 อ
(3) ในกรณีที6กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที6กาํ หนดแต่ต่อมามีกรณีดงั ต่อไปนี0 จนเป็ นเหตุให้ไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษทั จัดการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อ (2) ในส่วนที6 3 การดําเนิ นการเมื6อการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที6กาํ หนด แล้วแต่กรณี โดยอนุ โลม
(3.1) กรณีที6กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที6มีอยูเ่ ดิมนั0น
(3.2) กรณีที6กองทุนได้รบั ทรัพย์สินมาจากการบริจาค
(4) ในกรณีที6มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุจาํ เป็ นอื6นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการแก้ไขเพื6อให้การลงทุนเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที6กาํ หนดในข้อ (1)(1.2) หรือข้อ (2) (2.3)(ข) หรือบริษทั จัดการมีความเห็นว่าการดําเนิ นการดังกล่าวจะไม่
เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนิ นการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึ งถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็ นสําคัญ และต้องส่งรายงานเกี6ยวกับการดําเนินการของบริษัทจัดการในเรือ6 งดังกล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที6ตอ้ งแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าว ทั0งนี0 ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนิ นการโดยวิธีการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทั จัดการแทนได้
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิ6มเติม (การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน) :
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ไม่มี
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั0งแรก :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืน
- Internet
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั0งแรก :
บริษทั จัดการสงวนสิทธิในการเสนอขายหน่ วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนที6มิใช่รายย่อยเท่านั0นในราคาเสนอขายหน่ วยลงทุนและ
ตามระยะเวลาเสนอขายที6ระบุในหนังสือชี0 ชวน โดยบริษทั จัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน ทั0งนี0 หากมีการสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนครบตามจํานวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนสิ0 นสุดระยะเวลาเสนอขาย
บริษทั จัดการสามารถจะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนได้ โดยปิ ดประกาศที6สาํ นักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุนการ
ขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม กองทุนสงวนสิทธิที6จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือ6 ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี6มถี ิ6นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึง6 โดยปกติมีถนิ6 ที6อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ6งจัดให้มขี นและดํ
ึ0
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี0 ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ นใจสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี0 ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที6ผลู้ งทุนควรทราบและเอกสารทีเ6 กี6ยวข้องกับการ
สัง6 ซื0 อหน่วยลงทุนได้ที6บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนทุกวันทําการในระยะเวลาเสนอขาย
สําหรับผูล้ งทุนที6ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคําขอเปิ ด
บัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
5.2.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบคุ คลธรรมดา:
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ6งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล:
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื6อผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบคุ คลและเงือ6 นไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคล
ซึ6งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
หรือเอกสารอืน6 ใดที6บริษทั จัดการอาจกําหนดเพิ6มเติมในอนาคต
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5.2.3 วิธีการสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนสามารถสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนได้ดว้ ยตนเองกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืน
หน่ วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคําสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนเพื6อแสดงความจํานงในการสัง6 ซื0 อหน่ วย
ลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
5.2.4 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื0 อหน่ วยลงทุน
ผูส้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนต้องชําระค่าซื0 อหน่ วยลงทุนเต็มตามจํานวนที6ระบุไว้ในคําสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุน โดยชําระเป็ นเงินสด หรือ
เช็ค ดราฟต์ คําสัง6 จ่ายเงินหรือวิธีอื6นใด โดยในกรณีที6สงั 6 ซื0 อหน่วยลงทุนผ่านบริษทั จัดการ ผูส้ งั 6 ซื0 อหน่วยลงทุนต้องขีดคร่อม
เฉพาะสัง6 จ่ายเพือ6 เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื0 อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที6บริษทั จัดการได้เปิ ดไว้กบั
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตี0แบงก์
กรณีที6สงั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนอาจชําระเป็ นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คําสัง6
จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธอี ื6นใดที6ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ทนั ที และขีดคร่อมเฉพาะสัง6 จ่ายเพือ6
เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื6อกองทุน
กรณีที6สงั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนรายอื6น ผูส้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนอาจชําระเป็ นเงินสด
หรือเช็ค ดราฟต์ คําสัง6 จ่ายเงิน หรือวิธอี ื6นใด โดยผูส้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง6 จ่ายเพื6อเข้าบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันในนาม "บัญชีจองซื0 อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที6บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยู
โอบี จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตี0แบงก์
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที6จะปรับปรุงเปลี6ยนแปลงข้อมูลเกี6ยวกับบัญชีรบั ชําระค่าซื0 อหน่ วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่า
ปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
กรณีที6ผสู้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนชําระค่าสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนด้วยวิธีอนื6 ใดที6มิใช่เงินสด ผูส้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนจะต้องลงวันที6ให้บริษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขาย
5.2.5 เงือ6 นไขการสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุน
การสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื6อบริษัทจัดการ หรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั เงินค่าสัง6 ซื0 อ
หน่ วยลงทุนและได้ทาํ รายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว เพื6อให้บริษทั จัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนและผูส้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนนั0นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษทั จัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในการสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุน เมื6อผูส้ นใจสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนรายใดประสงค์จะสัง6 ซื0 อตั0งแต่ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท
ถ้วน) ขึ0 นไปต่อการสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนในแต่ละครั0ง ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนจะต้องรายงานให้บริษัท
จัดการทราบในทันทีกอ่ น
กองทุนสงวนสิทธิที6จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื6อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี6มถี ิ6นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ6งโดยปกติมีถิ6นที6อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึง6 จัดให้มขี นและดํ
ึ0
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุน ในกรณีที6บริษัทจัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
การสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื6อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษทั
จัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที6เมือ6 บริษทั จัดการพบว่า
บริษทั จัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที6ที6เกี6ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign
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Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ หรือผูส้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนมิได้มีลกั ษณะตามบทนิ ยามของผูล้ งทุนสถาบันหรือผู้
ลงทุนรายใหญ่ตามที6ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในการชําระค่าสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุน ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะต้องชําระค่าสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนทั0งจํานวนด้วยเงิน ยกเว้นกรณีผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื6นที6บริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดําเนิ นการ เพื6อซื0 อหน่ วยลงทุนของ
กองทุน บริษัทจัดการอาจดําเนิ นการให้มีการหักกลบกันได้
5.2.6 วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุน
หลังจากสิ0 นสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิ ดการเสนอขายแล้ว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งั 6 ซื0 อหน่วยลงทุน
โดยคํานวณจากจํานวนเงินที6ได้รบั ชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่ วยลงทุนโดยจํานวนหน่ วยลงทุนที6ได้รบั จัดสรรจะคํานวณ
เป็ นทศนิ ยม 4 ตําแหน่ ง โดยตัดทศนิ ยมตําแหน่ งที6 5 ทิ0 ง
กรณีที6ผสู้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนชําระค่าสัง6 ซื0 อเป็ นเช็ค ดราฟต์ คําสัง6 จ่ายเงิน หรือวิธีอื6นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุน
ให้แก่ผสู้ งั 6 ซื0 อหน่วยลงทุน เมือ6 บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค
ดราฟต์ คําสัง6 จ่ายเงิน หรือวิธีการอืน6 ใดได้เรียบร้อยแล้วและวันที6บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง6 ซื0 อหน่วยลงทุนดังกล่าวต้อง
เป็ นวันที6อยูใ่ นระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
ในกรณีที6จาํ นวนเงินที6ระบุในคําสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที6บริษทั จัดการได้รบั ชําระบริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่ วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที6ได้รบั ชําระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที6มีการสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการที6จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะ
จัดสรรหน่ วยลงทุนตามเกณฑ์วรรคหนึ6 งและวรรคสองของข้อนี0 โดยใช้หลักการ "สัง6 ซื0 อก่อนได้กอ่ น" ตามวันและเวลาที6ได้รบั
คําสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุน ในกรณีสงั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรร
จํานวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนหน่ วยลงทุนที6สงั 6 ซื0 อ (Pro Rata) ให้แก่ผสู้ งั 6 ซื0 อหน่ วย
ลงทุนพร้อมกันนั0น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที6บริษัทจัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการ
จัดสรรในกรณีดงั กล่าวจะทําให้การถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื6อง หลักเกณฑ์เกี6ยวกับข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที6ของบริษัทจัดการ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า หรือมีผลกระทบต่อ
ชื6อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที6เมื6อบริษัทจัดการพบว่าบริษทั จัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที6ที6เกี6ยวข้องกับกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ หรือผูส้ งั 6 ซื0 อหน่ วย
ลงทุนมิได้มีลกั ษณะตามบทนิ ยามของผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่ตามที6ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผสู้ งั 6 ซื0 อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5.2.7 การคืนเงินค่าสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุน
เมื6อสิ0 นสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้วหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผทู้ ี6ได้รบั การเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที6มีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า
หนึ6 งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที6จาํ หน่ ายได้แล้วทั0งหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ ายหน่ วยลงทุนและจะคืนเงินค่าสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที6เกิดขึ0 นจาก
เงินที6ได้รบั จากการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ งั 6 ซื0 อ โดยการโอนเงินหรือชําระเป็ นเช็คตามที6ผสู้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุน
ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั0งแต่วนั ถัดจากวันสิ0 นสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษทั จัดการไม่สามารถคืน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
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เงินค่าสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื6 องมาจากความผิดพลาดของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการจะชําระดอกเบี0 ยในอัตราไม่ตาํ 6 กว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตั0งแต่วนั ถัดจากวันที6ครบกําหนดระยะเวลา 1 เดือน
ให้แก่ผสู้ งั 6 ซื0 อหน่วยลงทุนด้วย ทั0งนี0 เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสัง6 การเป็ นอย่างอื6น
ในกรณีที6ผสู้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่วา่ ทั0งหมดหรือบางส่วนในกรณีอนื6 นอกเหนื อจากกรณีขา้ งต้น
บริษทั จัดการจะดําเนิ นการคืนเงินส่วนที6ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ ใด ๆ ที6เกิดขึ0 น (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ งั 6 ซื0 อหน่ วย
ลงทุน โดยการโอนเงินหรือชําระเป็ นเช็คตามที6ผสู้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือนนับตั0งแต่วนั ถัด
จากวันสิ0 นสุดระยะเวลาเสนอขาย
5.2.8 เงือ6 นไขการลงทุน
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตกลงสัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และบริษทั จัดการจะดําเนินการรับซื0 อคืน
หน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที6บริษทั จัดการจะประกาศหรือแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทําการ
นับจากวันถัดจากวันที6จดทะเบียนกองทุน โดยในการรับซื0 อคืน บริษัทจัดการมีนโยบายจะรับซื0 อคืนเป็ นจํานวนเงินที6จดั สรร
จากเงินสดรับที6ได้จากดอกเบี0 ย หรือจากเงินต้นของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื6นตามหัวข้อ 3.13 หลังกันเงิน
สํารองสําหรับค่าใช้จา่ ยของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการสงวนสิทธิในการไม่รบั ซื0 อคืนหน่วยลงทุนตามที6แจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบได้หากมีการผิดนัดชําระดอกเบี0 ย
หรือเงินต้นของหุน้ กู ้ พันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื6นของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศการหยุดรับคําสัง6
ขายคืนหน่ วยลงทุน ณ ที6ทําการของบริษัทและแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบ รวมทั0งจัดทํารายงานการไม่รบั ซื0 อคืนหน่วย
ลงทุนพร้อมเหตุผลและรายงานแผนการดําเนิ นงานของกองทุนให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
เพื6อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยุติการเสนอขายหน่ วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนครั0งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลังสิ0 นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั0งแรก เมือ6 พิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพือ6 ให้
ได้ผลตอบแทนที6เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี6ยนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารที6จะลงทุนตามที6แจ้งไว้ได้ และผู้
ถือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที6ประมาณการไว้ บริษทั จะดําเนิ นการคืนเงินให้กบั ผูส้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุน
ภายใน 1 เดือนนับตั0งแต่วนั ถัดจากวันสิ0 นสุดระยะเวลาเสนอขายหรือวันที6จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั0งแรก :
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั0งแรก :
บริษทั จัดการมิได้เสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครั0งแรก เนื6 องจากเป็ นการเสนอขายครั0ง
เดียว และนําเงินไปลงทุนตามจํานวนที6ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านั0น
7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื0 อคืนหน่วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
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7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนเพิม6 เติม :
7.3. วิธีการรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน :
- รับซื0 อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนเพิ6มเติม :
บริษทั จัดการจะดําเนิ นการรับซื0 อคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึง6 มีชื6อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ เวลา
8.00 น. ของวันที6บริษทั จัดการดําเนิ นการรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน โดยบริษทั จัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตกลงสัง6 ขายคืน
หน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนตามระยะเวลาที6บริษัทจัดการประกาศหรือแจ้งให้ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทําการนับจากวันถัดจากวันที6จดทะเบียนกองทุน
บริษทั จัดการอาจมีนโยบายรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนเงินที6จดั สรรจากเงิน
สดรับที6ได้จากดอกเบี0 ย หรือจากเงินต้นของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื6นตามหัวข้อ 3.13 หลังกันเงินสํารอง
สําหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
โดยในการรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้าย บริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื0 อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื0 อหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดเค เอสเอฟ พลัส (กองทุนปลายทาง) โดยจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที6ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจะ
ได้รบั คํานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุน
ต้นทาง
ผูส้ งั 6 ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสม
และจะอนุ ญาตเป็ นกรณีพเิ ศษสําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที6จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใน
กรณีที6บริษทั จัดการปิ ดบัญชีกองทุนไม่วา่ ด้วยเหตุใด
7.5. ระยะเวลาในการรับซื0 อคืน : ทุก 7 ปี
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื0 อคืน :
บริษทั จัดการจะรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติทุก 1 ปี โดยการรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนครั0งแรกบริษทั จัดการอาจรับซื0 อ
คืนเกินกว่า 7 ปี นับจากวันที6จดทะเบียนได้ ซึ6งจะประกาศหรือแจ้งวันทําการรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนทราบภายใน 15 วันทําการนับจากวันถัดจากวันที6จดทะเบียนกองทุน ทั0งนี0 บริษัทจัดการจะรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน
ภายในกําหนดอายุโครงการ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการรับซื0 อคืนอาจเปลี6ยนแปลงได้ ซึ6งบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้
ถือหน่ วยลงทุนรับทราบ
7.7. การขายคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ6มเติม :
การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ งั 6 ขายคืนหน่ วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื6อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” หรือ “การไม่ขาย
หรือไม่รบั ซื0 อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง6 ซื0 อหรือคําสัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน” บริษทั
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จัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ งั 6 ขายคืน โดยคํานวณจากราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ0 นวันที6บริษัทจัดการได้รบั การตกลง
ยินยอมจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนให้รบั ซื0 อคืนหน่ วยลงทุน ซึ6งหากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทําการ บริษทั จัดการจะถือว่าบริษทั
จัดการได้รบั การตกลงยินยอมจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนให้ขายคืนหน่ วยลงทุนในวันทําการวันแรกถัดจากวันดังกล่าว
บริษทั จัดการจะคํานวณจํานวนหน่ วยลงทุนที6สงั 6 ขายคืนสําหรับผูท้ ี6ขายคืนหน่ วยลงทุน โดยหารจํานวนเงินที6สงั 6 ขายคืน
ทั0งหมดซึ6งกําหนดไว้ในหัวข้อ “เงือ6 นไขการลงทุน” ด้วยราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนที6คาํ นวณได้ ณ สิ0 นวันทําการขายคืนนั0น
ทั0งนี0 จํานวนหน่วยลงทุนที6คาํ นวณได้จะเป็ นตัวเลขทศนิ ยม 4 ตําแหน่ ง โดยตัดทศนิ ยมตําแหน่ งที6 5 ทิ0 ง
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือ6 บริษทั จัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ งั 6 ขายคืนมีจาํ นวนหน่ วย
ลงทุนตามทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่ วยลงทุนที6สงั 6 ขายคืน
บริษทั จัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ งั 6 ขายคืนตามการสัง6 ขายคืนหน่วยลงทุนที6สมบูรณ์ซึ6งเป็ นไปตามเงือ6 นไขข้างต้นเท่าที6
บริษทั จัดการสามารถรับซื0 อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุนที6มีอยูข่ ณะนั0น
บริษทั จัดการจะยกเลิกจํานวนหน่ วยลงทุนที6รบั ซื0 อคืนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื0 อคืน
หน่ วยลงทุนจํานวนนั0น
7.9. รายละเอียดเพิ6มเติม :
การชําระเงินค่ารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงือ6 นไข และวิธกี ารที6กาํ หนดไว้ในโครงการ บริษทั จัดการจะชําระเงินค่ารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผขู้ าย
คืนภายใน 5 วันทําการนับตั0งแต่วนั ถัดจากวันทําการรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน ตามวิธีที6ผถู้ ือหน่วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิ ด
บัญชีกองทุน หรือตามเงือ6 นไขที6ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือวิธีการอื6นใดที6บริษัทจัดการยอมรับเพื6ออํานวยความสะดวกให้
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็ นต้น ทั0งนี0 กรณีที6บริษัทจัดการจัดให้มชี ่องทางการรับชําระเงินค่าขายคืน
เพิ6มเติม บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
8. การสับเปลียนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี6ยนหน่ วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืน
- Internet
8.2. รายละเอียดการสับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนเพิม6 เติม :
บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนได้ โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่วยลงทุน
ทราบ โดยปิ ดประกาศที6สาํ นักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการสงวนสิทธิที6จะหยุดรับคําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนเป็ นการชัว6 คราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที6บริษทั พิจารณา
เห็นว่าการหยุดรับคําสัง6 สับเปลี6ยนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกองทุนและผูถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบโดยปิ ดประกาศที6สาํ นักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน
8.2.1 วิธีการสับเปลี6ยนหน่ วยลงทุน
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(1) บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนได้โดยการกรอกรายละเอียดในคําขอสับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนระบุจาํ นวน
เงินหรือจํานวนหน่ วยลงทุนที6ตอ้ งการสับเปลี6ยน บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนจะส่งมอบ
หลักฐานการรับคําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน
(2) สื6ออิเล็กทรอนิ กส์
บริษทั จัดการอาจรับคําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื6ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องลงนามในคําขอใช้
บริการสับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื6ออิเล็กทรอนิ กส์ และปฏิบตั ิตามเงือ6 นไขที6บริษทั จัดการระบุไว้ในคําขอใช้บริการดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ ขัดข้องของระบบสื6ออิเล็กทรอนิ กส์จนเป็ นเหตุบริษัทจัดการจะไม่สามารถรับคําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วย
ลงทุนดังกล่าวได้ ให้ถอื ว่ายังไม่มกี ารทํารายการการสับเปลี6ยนหน่วยลงทุนผ่านสื6ออิเล็กทรอนิ กส์น0ัน
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที6ตกลงใช้บริการสับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนทางสื6ออิเล็กทรอนิ กส์ ยอมรับและผูกพันตาม
เงือ6 นไขและวิธีการที6กาํ หนดไว้ในคําขอใช้บริการ และหรือที6จะแก้ไขเพิม6 เติมเปลี6ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึง6 รวมถึงการ
ยอมรับความเสี6ยงใด ๆ ที6อาจเกิดขึ0 นอันเนื6 องมาจากความขัดข้องของระบบ
ทั0งนี0 ก่อนเริ6มให้บริการ บริษทั จัดการจะประกาศให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที6สาํ นักงานของบริษทั จัดการ
และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน
8.2.2 วันและเวลาในการสับเปลี6ยนหน่ วยลงทุน
กรณีสบั เปลี6ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนที6บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนได้ทุกวันทําการซื0 อขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่ วยลงทุน สําหรับการสัง6 สับเปลี6ยน
หน่ วยลงทุนผ่านสื6ออิเล็กทรอนิ กส์ที6บริษัทจัดการได้รบั หลังระยะเวลาขายหน่ วยลงทุนของวันทําการซื0 อขายใด บริษทั จัดการ
จะทํารายการสับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนตามคําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนในวันทําการซื0 อขายถัดไป โดยบริษัทจัดการจะถือว่า
วันที6บริษทั จัดการได้รบั คําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนและได้ทาํ รายการแล้ว เป็ นวันที6คาํ สัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนเข้ากองทุน
มีผลสมบูรณ์
ทั0งนี0 บริษัทจัดการจะเปิ ดรับคําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนเข้าในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครั0งแรกเท่านั0น
เนื6 องจากมีการเปิ ดเสนอขายเพียงครั0งเดียว
8.2.3 ราคาขายและรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนกรณีสบั เปลี6ยนการถือหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนดังต่อไปนี0 เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดราคาขายและราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน กรณี
สับเปลี6ยนหน่วยลงทุน
(1) การกําหนดราคารับซื0 อคืนกรณีเป็ นกองทุนต้นทาง จะใช้ราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ0 นวันทําการซื0 อขายที6บริษทั
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั คําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนได้ทาํ รายการสับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนแล้ว หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ในการสับเปลี6ยนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
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(2) การกําหนดราคาขายหน่ วยลงทุนกรณีเป็ นกองทุนปลายทาง จะใช้ราคาขายหน่ วยลงทุน ณ สิ0 นวันทําการซื0 อขายที6
บริษทั จัดการจะกําหนดขึ0 นเป็ นการทัว6 ไป ทั0งนี0 วันทําการซื0 อขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันทําการที6กองทุนได้รบั เงินจาก
กองทุนต้นทาง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบ โดยปิ ดประกาศที6สาํ นักงานของบริษทั จัดการและ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน
8.2.4 สิทธิในหน่ วยลงทุน
สิทธิในหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกิดขึ0 นเมือ6 กองทุนปลายทางได้รบั ชําระเงินค่าซื0 อหน่ วยลงทุน
จากกองทุนต้นทางแล้วเท่านั0น
9. การชําระค่ารับซือคืน สับเปลียนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืนแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื6นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขัน0 ตอนการดําเนิ นการต่อไป โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว โดยขั0นตอนที6กาํ หนดดังกล่าวต้อง
สามารถปฏิบตั ิได้จริง และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษทั จัดการจะต้องแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
10. การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
บริษทั จัดการอาจเลื6อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนที6ได้มีคาํ สัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี0
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื6อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที6เข้าเหตุดงั ต่อไปนี0 โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที6ทาํ ให้กองทุนไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที6ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ6งเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีคาํ สัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที6บริษทั จัดการพบว่า ราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน
ไม่ถกู ต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื6อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี0
(ก) เลื6อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ที6ผถู้ ือหน่ วยลงทุนมีคาํ สัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุนนั0น เว้นแต่
ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที6มคี าํ สัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื6อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรายอืน6 และผูล้ งทุนทัว6 ไปให้ทราบเรื6องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื6อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั0งจัดส่งรายงานที6แสดงเหตุผลของการเลื6อน และหลักฐานการได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั0งนี0 บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาํ เนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื6อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท
จัดการจะรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนนั0น โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามลําดับวันที6ส่งคําสัง6 ขายคืนก่อนหลัง
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11. การไม่ขายไม่รบั ซือคืนไม่สบั เปลียนหน่วยลงทุนตามสัง :
11.1 บริษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซื0 อคืน หรือไม่รบั สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนตามคําสัง6 ซื0 อ คําสัง6 ขายคืน หรือคําสัง6 สับเปลี6ยน
หน่ วยลงทุนที6ได้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสัง6 ซื0 อ คําสัง6 ขายคืน หรือคําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนได้ ในกรณีที6ปรากฏเหตุ
ดังต่อไปนี0
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื0 อขายได้ตามปกติ
(2) บริษทั จัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื6อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี0 โดยได้รบั ความเห็นชอบของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ซึ6งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอื6นใดเพือ6 คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(3) กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี0 เกิดขึ0 น ซึ6งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื0 อขายหลักทรัพย์ที6กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื0 อขายได้ตามปกติ ทั0งนี0 เฉพาะในกรณีที6กองทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์ที6ซื0อขายในตลาดซื0 อขายหลักทรัพย์แห่งนั0นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที6ทาํ ให้ไม่สามารถแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที6ทาํ ให้กองทุนไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที6ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ6งเหตุดงั กล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุนที6รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุน แก่ผลู้ งทุน
เฉพาะราย เนื6 องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี0
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั0น ๆ มีส่วนเกีย6 วข้องกับการกระทําดังต่อไปนี0
1. การกระทําทีเ6 ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี6ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําทีเ6 ป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง6 เกี6ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการไม่สามารถดําเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื6อทราบข้อเท็จจริงเกีย6 วกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(ค) บริษทั จัดการตรวจสอบแล้วพบว่าผูส้ งั 6 ซื0 อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที6มิใช่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ตาม
บทนิ ยามที6กฎหมายก.ล.ต. กําหนด
(5) อยูใ่ นระหว่างดําเนิ นการเปลี6ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื6นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
ตนอันเนื6 องมาจากการที6บริษทั จัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื0 อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ที6
เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื0 อขายล่วงหน้า ซึ6งให้กระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
11.2 เมื6อปรากฏเหตุขา้ งต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รบั ซื0 อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัง6 ซื0 อหรือ
คําสัง6 ขายคืนหรือคําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี0
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที6มีคาํ สัง6 ซื0 อหรือคําสัง6 ขายคืนหรือคําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่
รับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 77.7 (1) ข้อ 77.7 (2) ข้อ 77.7 (3) หรือข้อ 77.7 (:) บริษทั
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จัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื6นและผูล้ งทุนทัว6 ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสัง6 ซื0 อหรือคําสัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซื0 อคืนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสัง6 ซื0 อหรือคําสัง6 ขายคืนหรือคําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วย
ลงทุนพร้อมทั0งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนิ นการของกองทุนรวมเปิ ดนั0นให้สาํ นักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที6บริษทั จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื0 อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคําสัง6 ซื0 อหรือคําสัง6 ขายคืนหรือคําสัง6 สับเปลี6ยน
หน่ วยลงทุนตามข้อ 77.7 (1) ข้อ 77.7 (2) ข้อ 77.7 (3) หรือข้อ 77.7 (:) เกิน 1 วันทําการ บริษัทจัดการจะ
ดําเนิ นการดังต่อไปนี0 ก่อนการเปิ ดรับคําสัง6 ซื0 อหรือคําสัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง6 ซื0 อหรือคําสัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทํา
การสุดท้ายก่อนวันรายงานนั0นให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง6 ซื0 อหรือคําสัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที6มีคาํ สัง6 ซื0 อหรือคําสัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซื0 อคืนหน่ วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื6นและผูล้ งทุนทัว6 ไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง6 ซื0 อหรือคําสัง6 ขายคืนหน่ วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที6บริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื0 อคืน หรือไม่รบั สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนตามคําสัง6 ซื0 อ คําสัง6 ขายคืนหรือคําสัง6 สับเปลี6ยน
หน่ วยลงทุนที6ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสัง6 ซื0 อ คําสัง6 ขายคืน หรือคําสัง6 สับเปลี6ยนหน่วยลงทุน บริษทั จัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนก็ได้
12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน :
เพื6อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที6มีความจําเป็ นเพือ6 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพือ6 รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษัทจัดการ
หยุดรับคําสัง6 ซื0 อ คําสัง6 ขายคืนหรือคําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว6 คราวตามระยะเวลาที6
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง6 ซื0 อ คําสัง6 ขายคืน หรือคําสัง6 สับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนออกไปได้
13. เงือนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่วา่ ทอดใดๆ ใน
กรณีต่อไปนี0
7. การโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือ
หน่ วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี6ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที6ของบริษทั จัดการ และที6แก้ไขเพิ6มเติมในอนาคต
8. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ใช่ผลู้ งทุนสถาบัน หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ ตามที6ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนด เว้นแต่เป็ นการ
โอนทางมรดก
<. การโอนหน่ วยลงทุนส่งผลให้บริษทั จัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที6ที6เกี6ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทั0งนี0 ข้อกําหนดเกี6ยวกับ FATCA เป็ นไป
ตามที6กาํ หนดไว้ในข้อ 8h.g ในโครงการจัดการกองทุน
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14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กําหนดเวลา วิธกี าร และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งซื
ั อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนี ยมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที6ประมาณการได้ที6เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั0งหมด) :
รายการค่าธรรมเนี ยม (ตาม 15.2) :
ประมาณการค่าใช้จ่ายทีเ6 รียกเก็บจากกองทุนรวมทั0งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 4.4405 ต่อปี ของจํานวนเงินที6ได้รบั จาก
การเสนอขายหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ6มเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 4.15 หรือ 4.4405 (รวมภาษีมลู ค่าเพิม6 ) ต่อปี ของจํานวนเงินที6ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
15.2. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที6เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.2100 ต่อปี ของจํานวนเงินที6ได้รบั จากการเสนอขาย
หน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ6มเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 3.00 หรือ 3.2100 (รวมภาษีมลู ค่าเพิม6 ) ต่อปี ของจํานวนเงินที6ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
เว้นแต่กองทุนรวมมีมลู ค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
15.2.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของจํานวนเงินที6ได้รบั จากการ
เสนอขายหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ6มเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.05 หรือ 0.0535 (รวมภาษีมลู ค่าเพิม6 ) ต่อปี ของจํานวนเงินที6ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
ทั0งนี0 ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์ดงั กล่าวได้รวมค่าธรรมเนี ยมการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

56

15.2.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของจํานวนเงินที6ได้รบั จาก
การเสนอขายหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ6มเติม :
อัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 หรือ 0.1070 (รวมภาษีมลู ค่าเพิม6 ) ต่อปี ของจํานวนเงินที6ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
15.2.4. ค่าธรรมเนี ยมที6ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนี ยมการจัดจําหน่ าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนี ยมอื6น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมอืน6 ๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 7.h•hh ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ6มเติม :
(1) ค่าใช้จา่ ยเพือ6 วัตถุประสงค์ในการเสนอหน่ วยลงทุนครั0งแรก ซึง6 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื6อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ0 นตาม
จํานวนที6จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี6ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที6จะได้รบั ประโยชน์
จากค่าใช้จา่ ยนั0น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จา่ ยในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื6อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จา่ ยด้าน
การตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุน ทั0งนี0 ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 7.hh หรือ 1.07 (รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ6ม) ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนี ยมที6เกี6ยวข้องกับการจัดตั0งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง
ๆ ที6เกิดขึ0 นจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ค) ค่าแปลเอกสารที6เกี6ยวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุน
(ง) ค่าใช้จ่ายอันเกี6ยวเนื6 องจากการลงทุนในต่างประเทศและการมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน เช่น ค่าใช้จา่ ยในการ
เปิ ดบัญชีเพือ6 การลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการจัดทําสัญญา ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าแปลเอกสารเป็ น
ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใช้จา่ ยอื6นๆที6เกี6ยวข้อง เป็ นต้น
(2) ค่าใช้จา่ ยเพือ6 การดําเนิ นงานของกองทุนซึ6งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื6อมีค่าใช้จา่ ยเกิดขึ0 นตามจํานวนที6จา่ ยจริง โดย
ในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยของกองทุนเฉลี6ยเท่ากันทุกวันหรือตัดจ่ายครั0งเดียวทั0งจํานวนตามระยะเวลาที6จะได้รบั
ผลประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั0นหรือในรอบระยะเวลาบัญชีที6เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ0 น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จา่ ยในการสอบบัญชีซึ6งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที6อยูใ่ นประเทศและต่างประเทศ ค่าที6ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที6เกิดขึ0 นจากการปฏิบตั ิตามคําสัง6 หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม
(ข) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งใบแจ้งผลการแสดงความจํานง ใบแจ้งผลการจัดสรรหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
และจัดพิมพ์คาํ ขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบแสดงความจํานงเพือ6 จองซื0 อหน่วยลงทุน ใบจองซื0 อหน่วยลงทุน คําสัง6 ซื0 อหน่ วยลงทุน
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คําสัง6 ขายคืนหน่ วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื6อ หนังสือแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเอกสารที6เกีย6 วข้อง ค่าจัดทํา จัดพิมพ์
และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที6เกี6ยวกับการแก้ไขเปลี6ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผูถ้ ือหน่ วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที6เกิดขึ0 นจากการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.
(ง) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี0 ชวนและรายงานประจําปี ถงึ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(จ) ค่าแปลเอกสารที6เกี6ยวกับการดําเนิ นงานของกองทุน
(ฉ) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ช) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนิ นคดีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที6ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้าที6หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพือ6 ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือเมื6อได้รบั คําสัง6 จากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายเพื6อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี0 ของกองทุน
(ซ) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระหนี0 เป็ นทรัพย์สินอืน6 แทนการชําระหนี0 ด้วยเงินตามตราสารแห่งหนี0 ค่าธรรมเนี ยมศาล
ค่าธรรมเนี ยมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิ ติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลอดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จา่ ย หรือค่าธรรมเนี ยมอืน6 ใดที6เกีย6 วข้องกับทางราชการ ค่าใช้จา่ ยด้านภาษี ค่าทําประกันภัย ค่าดูแล และเก็บรักษา
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื0 อหน่ วยลงทุน ค่าใช้จา่ ยในการชําระเงินค่ารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผล
(ญ) ค่าธรรมเนี ยมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์
ค่าธรรมเนี ยมการแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกันความเสีย6 งจากอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ ทั0งที6
เกิดขึ0 นในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายใน
การสือ6 สารโต้ตอบโดยวิธีอื6นที6มใิ ช่ทางไปรษณีย์
(ฎ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื6นๆที6เกี6ยวข้องกับการฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนี ยมในการทํารายการ ค่าใช้จา่ ยของผูด้ แู ลผลประโยชน์ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็ น
ต้น
(ฏ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฐ) ค่าใช้จ่ายที6เกิดขึ0 นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนิ นคดีเพือ6 การรับชําระหนี0 ใดๆ ของกองทุนรวม
(ฑ) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จา่ ยที6เกี6ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนี ยม
ธนาคาร ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ settlement advance หรือ contractual settlement เป็ นต้น
(ฒ) ค่าใช้จา่ ยที6เกิดขึ0 นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี6ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนี ยมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ กับจํานวนเงินที6จา่ ยชําระจริง
(ณ) ค่าใช้จ่ายทีเ6 กี6ยวเนื6 องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที6กี6ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ผูร้ บั มอบหมายงาน
ด้านการจัดการลงทุน ที6ปรึกษาการลงทุนและหรือที6ปรึกษากองทุนที6อยูใ่ นต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที6พกั ค่าเบี0 ยเลี0 ยง ค่าประกันการเดินทาง เป็ นต้น
(ด) ค่าใช้จา่ ยอันเกีย6 วเนื6 องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น ค่าธรรมเนี ยมทีเ6 กีย6 วข้องกับผูร้ บั มอบหมายงานด้าน
การจัดการลงทุน อาทิ ค่าภาษีหกั ณ ที6จ่าย ภาษีมลู ค่าเพิม6 และภาษีอื6นใดที6เกิดขึ0 นจากการมอบหมายงานด้านการจัดการ
ลงทุน เป็ นต้น ค่าภาษีหกั ณ ที6จา่ ย หรือภาษีอนื6 ใดที6เกีย6 วข้องทั0งในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคา
หลักทรัพย์เพือ6 ใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและหรือสอบทานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มกี าร
คํานวณผลการดําเนิ นงานและระดับความเสี6ยงของการลงทุน เป็ นต้น
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(ต) ค่าใช้จา่ ยอันเกีย6 วเนื6 องจากการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน เช่น ค่าใช้จา่ ย
ในการเปิ ดบัญชีเพือ6 การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสัญญา ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าแปลเอกสารเป็ น
ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใช้จา่ ยอื6นๆที6เกี6ยวข้อง เป็ นต้น
(ถ) ค่าใช้จา่ ยของผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพือ6 เก็บรักษาทรัพย์สนิ ใน
ต่างประเทศ ซึ6งเมื6อรวมกับค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว จะต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี
ที6กาํ หนดไว้ในข้อ 15.2
(3) ค่าธรรมเนี ยมที6เกี6ยวกับการซื0 อขายหลักทรัพย์ท0งั ในประเทศและต่างประเทศ เมื6อมีการซื0 อหลักทรัพย์และจะถูกหักจาก
ค่าขายหลักทรัพย์เมื6อมีการขายหลักทรัพย์ อาทิ
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนี ยมหรือค่านายหน้าการซื0 อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าธรรมเนี ยมการแลกเปลีย6 นเงินตราต่างประเทศ ค่าประกันความเสีย6 งจากอัตราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ ทั0ง
ที6เกิดขึ0 นในประเทศไทยและต่างประเทศ
(ง) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อซื0 อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็ นต้น
(จ) ค่าภาษีหกั ณ ที6จ่าย หรือภาษีอนื6 ใดที6เกีย6 วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศทั0งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
(ฉ) ค่าใช้จา่ ยอื6นๆ (ถ้ามี)
(4) ค่าใช้จา่ ยที6เกี6ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึง6 มิได้ระบุไว้ในข้อ 15.1 ถึง 7:.8 (ถ้ามี) โดยบริษทั จัดการจะเรียกเก็บจาก
กองทุนตามจํานวนเงิน และเวลาที6เกิดค่าใช้จ่ายนั0นจริง ทั0งนี0 การเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ h.h7 หรือ
0.1070 (รวมภาษีมลู ค่าเพิม6 ) ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน โดยบริษทั จัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบส่วนที6เกิน
กว่าอัตราที6กาํ หนด
หมายเหตุ :
ในกรณีที6มีคา่ ใช้จ่ายตามหัวข้อ 15.2 อื6นๆ ค่าใช้จา่ ยที6เกี6ยวเนื6 องกับกองทุนตามที6ระบุไว้ใน (4) บริษทั จัดการจะเปิ ดเผย
แยกเป็ นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี0 ชวนฉบับข้อมูลกองทุนรวมที6ผลู้ งทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ6งบริษทั
จัดการต้องจัดทําเมือ6 สิ0 นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที6กาํ หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่ง
ประเทศไทย
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั0งหมดของกองทุนที6เรียกเก็บจากกองทุนข้างต้นเป็ นอัตราที6รวมภาษีมลู ค่าเพิ6มแล้ว ทั0งนี0 ใน
กรณีที6อตั ราภาษีมลู ค่าเพิม6 หรือภาษีอื6นใดมีการเปลี6ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนี ยม
และค่าใช้จ่ายทั0งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี6ยนแปลงดังกล่าว
15.3. ค่าธรรมเนี ยมที6เรียกเก็บจากผูส้ งั 6 ซื0 อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุนที6ใช้คาํ นวณราคาขาย
หน่ วยลงทุน
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15.3.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
15.3.3. ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switching Fee)
15.3.3.1 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) : ไม่มี
15.3.3.2 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี6ยนหน่ วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ไม่มี
15.3.4. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่วยลงทุน : มี
อัตราตามที6นายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.5. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี
อัตราตามที6นายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที6กาํ หนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนี ยมอื6น ๆ : มี
ตามที6จ่ายจริง
รายละเอียดเพิ6มเติม :
ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที6ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินกําหนด โดยบริษัท
จัดการจะหักจากจํานวนค่าขายคืนหน่ วยลงทุนนั0น ๆ
ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ ื0 อหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที6ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินกําหนด
โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผูซ้ ื0 อหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอืน6 ๆ ที6ผถู้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดําเนิ นการให้ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนเป็ นกรณีพเิ ศษนอกเหนื อจากกรณีปกติซึ6งเป็ นกรณีที6บริษทั จัดการดําเนิ นการให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย ตามที6จ่าย
จริง เช่น ค่าใช้จา่ ยในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี6ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็ นต้น โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวทราบ
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั0งหมดของกองทุนที6เรียกเก็บจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนข้างต้นเป็ นอัตราที6รวมภาษีมลู ค่าเพิม6 แล้ว
ทั0งนี0 ในกรณีที6อตั ราภาษีมลู ค่าเพิ6มหรือภาษีอื6นใดมีการเปลี6ยนแปลง บริษทั จัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั0งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี6ยนแปลงดังกล่าว
15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยม :
บริษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนทุกวันที6
มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้จาํ นวนเงินที6ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุนเป็ นฐานในการคํานวณ
ค่าธรรมเนี ยม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
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15.5. การเปลี6ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษทั จัดการสงวนสิทธิที6จะเปลี6ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่า
เป็ นการแก้ไขเพิม6 เติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนิ นการดังต่อไปนี0
15.5.1 กรณีเพิ6มอัตราค่าธรรมเนี ยม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที6บริษัทจัดการได้รบั จากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และหรือจากกองทุน
บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที6สาํ นักงานของบริษทั จัดการ
และสํานักงานของผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
เป็ นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั0งนี0 การเพิ6มอัตราค่าธรรมเนี ยม หรืออัตราค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนี ยมหรืออัตราค่าใช้จา่ ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
15.5.2 กรณีที6บริษทั จัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนี ยม หรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ที6สาํ นักงานของ
บริษทั จัดการ
ทั0งนี0 การเปลี6ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 และข้อ 15.5.2 บริษทั จัดการจะต้องแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปลี6ยนแปลง
15.6. หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั0งหมดของกองทุนตามข้อ 7:.8 และ 7:.< เป็ นอัตราที6รวมภาษีมลู ค่าเพิม6 แล้ว ทั0งนี0 ในกรณีที6
อัตราภาษีมลู ค่าเพิ6มหรือภาษีอนื6 ใดมีการเปลี6ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จา่ ยทั0งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี6ยนแปลงดังกล่าว
16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีทมูี ลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วย
ลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือ6 นไขพิเศษ :
1. บริษทั จัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที6สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที6เสนอขายในต่างประเทศ บริษทั จัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียง
กับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึง6 ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั0งนี0 บริษัทจัดการจะ
ใช้ขอ้ มูลล่าสุดที6ประกาศหรือได้รบั จากสถาบันหรือหน่ วยงานอืน6 ใดที6ใช้อา้ งอิงอย่างเป็ นทางการ ทั0งนี0 บริษัทจัดการอาจ
เปลี6ยนแปลงแหล่งที6มาของข้อมูลอ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ถอื ว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ซึ6งสอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมถึงที6จะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ6มเติมในอนาคต
ในกรณีที6มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที6เสนอขายในต่างประเทศ โดยมีการป้องกันความเสี6ยงด้านอัตรา
แลกเปลี6ยน บริษัทจัดการจะใช้ขอ้ มูลที6ใช้ในการคํานวณ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี6ยงที6ได้จาก Bisnews ใน
กรณีที6 Bisnews ไม่ได้ประกาศมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้มลู ค่ายุติธรรมจากธนาคารพาณิชย์คู่
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

61

ค้าที6ได้เข้าทําสัญญาป้องกันความเสี6ยงซึ6งบริษทั จัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน ทั0งนี0 บริษทั จัดการอาจ
เปลี6ยนแปลงการใช้มลู ค่ายุติธรรมดังกล่าวได้ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
2. บริษทั จัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื0 อคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี0
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิ0 นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนทุกสิ0 นวันทําการซื0 อขายหน่วยลงทุน ทั0งนี0 ให้ใช้มลู ค่า
หน่ วยลงทุนของสิ0 นวันทําการซื0 อขายหน่ วยลงทุนนั0นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนของวันดังต่อไปนี0
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื0 อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื0 อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื0 อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั0งนี0 เฉพาะในกรณีที6กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื0 อขายหน่ วยลงทุนแต่ละครั0งห่างกันยาวกว่าหนึ6 งเดือน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซื0 อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิหารด้วยจํานวนหน่ วยลงทุนที6จาํ หน่ ายได้แล้วทั0งหมดเมือ6 สิ0 นวันทําการที6
คํานวณนั0น
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื0 อคืนหน่วยลงทุนที6ประกาศข้างต้น ต้องได้รบั
การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีที6มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน จํานวนหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดไม่ถกู ต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที6สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
3. การใช้ตัวเลขทศนิ ยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน หรือจํานวน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษัทจัดการจะดําเนิ นการดังต่อไปนี0
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 2 ตําแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยมตาม
หลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 5 ตําแหน่ ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่ วยลงทุนเพื6อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิ ยมตําแหน่ งที6 4 ขึ0 น ส่วนมูลค่าหน่ วยลงทุน
เพื6อใช้ในการคํานวณราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนจะตัดทศนิ ยมตําแหน่งที6 5 ทิ0 ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที6คาํ นวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 4 ตําแหน่ งโดยตัดทศนิยมตําแหน่ งที6
5 ทิ0 ง และประกาศราคาขายและราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนตามที6คาํ นวณได้ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 5 ตําแหน่ ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลักสากล แต่จะ
ใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตําแหน่ งโดยตัดทศนิ ยมตําแหน่ งที6 5 ทิ0 ง
ในกรณีที6มีผลประโยชน์เกิดขึ0 นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนําผลประโยชน์น0ันรวมเข้าเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
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4. การคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศเป็ นเงินบาท
สําหรับหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ บริษทั จัดการจะคํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหรือราคา
รับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน โดยใช้อตั ราแลกเปลี6ยนถัวเฉลี6ยเงินดอลลาร์ (สรอ./บาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี6ยนถัวเฉลี6ยของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ0 นวันทําการซื0 อขายนั0น และในกรณีที6
ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปลี6ยนดังกล่าวหรือกรณีที6บริษทั จัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลี6ยนนั0นไม่มคี วามเหมาะสม หรือ เพื6อให้สอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษทั จัดการ
ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที6จะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิม6 เติมในอนาคต
บริษทั จัดการอาจพิจารณาใช้อตั ราแลกเปลี6ยนที6ประกาศโดยหน่ วยงานอื6นใดแทน หรือตามที6มปี ระกาศแก้ไขหรือประกาศ
เพิ6มเติมได้
ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและ/หรือราคารับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซื0 อขายหน่ วยลงทุน ภายในวันทําการ
ถัดไป
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษทั อาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื6นที6เหมาะสม ในกรณีทไี6 ม่
สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั ได้ อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ที6ทาํ การทุกแห่งของ
บริษทั จัดการ และจัดให้มปี ระกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที6ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนที6ใช้
ในการซื0 อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพือ6 ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะ
จัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี6ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท เช่น
หนังสือพิมพ์รายวันหรือช่องทางอื6นใดที6เหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษทั จัดการ
จะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิ นการในกรณีที6มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
1. ในกรณีที6ราคาหน่ วยลงทุนที6ไม่ถกู ต้องต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที6ถกู ต้องน้อยกว่าหนึ6 งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่ วย
ลงทุนที6ถกู ต้องตั0งแต่หนึ6 งสตางค์ขนไป
ึ0
แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่ วยลงทุนที6ถกู ต้อง บริษัทจัดการจะจัดทําและส่ง
รายงานให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที6พบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และ
จัดให้มีสาํ เนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที6ทาํ การของบริษัทจัดการเพือ6 ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได้
โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี0
(1) ราคาหน่ วยลงทุนที6ไม่ถกู ต้อง
(2) ราคาหน่ วยลงทุนที6ถกู ต้อง
(3) สาเหตุที6ทาํ ให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(4) มาตรการป้องกันเพือ6 มิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง ทั0งนี0 เว้นแต่ในกรณีที6ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที6ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั0งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซื0อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง
ในกรณีทเี6 หตุของความผิดพลาดซึ6งทําให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้องตามวรรคหนึ6 งมีผลต่อเนื6 องต่อการคํานวณราคาหน่ วย
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ลงทุนครั0งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี0 ยผิดพลาด เป็ นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนให้ถกู ต้องนั บแต่
วันที6บริษทั จัดการพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้องด้วย
2. ในกรณีที6ราคาหน่ วยลงทุนที6ไม่ถกู ต้องต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที6ถกู ต้องตั0งแต่หนึ6 งสตางค์ขึ0นไป และคิดเป็ นอัตราตั0งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่ วยลงทุนที6ถกู ต้อง บริษัทจัดการจะคํานวณราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ที6พบราคาหน่ วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องจนถึงวันที6ราคาหน่ วยลงทุนถูกต้อง และดําเนิ นการดังต่อไปนี0 เฉพาะวันที6ราคาหน่ วยลงทุนที6ไม่ถกู ต้องต่าง
จากราคาหน่ วยลงทุนที6ถกู ต้องตั0งแต่หนึ6งสตางค์ขนึ0 ไป และคิดเป็ นอัตราส่วนตั0งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที6
ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ0 นภายในวันทําการถัดจากวันที6พบว่าราคา
หน่ วยลงทุนนั0นไม่ถกู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที6คาํ นวณราคาหน่ วย
ลงทุนเสร็จสิ0 น เพือ6 ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที6บริษทั จัดการส่ง
รายงานให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ทั0งนี0 รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี0
(ก) ราคาหน่ วยลงทุนที6ไม่ถกู ต้อง
(ข) ราคาหน่ วยลงทุนที6ถกู ต้อง
(ค) สาเหตุที6ทาํ ให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
(ง) การดําเนิ นการของบริษทั จัดการเมือ6 พบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง
ทั0งนี0 บริษัทจัดการจะจัดให้มีสาํ เนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที6ทาํ การของบริษทั จัดการ เพื6อให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่ วยลงทุนที6ไม่ถกู ต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนที6ถุกต้องภายในวันที6ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื6อกองทุนรวมที6มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที6มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อยหนึ6 งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที6ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็ นหนังสือให้ผซู้ อหน่
ื0 วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนที6ได้ซื0อหรือขายคืนหน่ วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที6ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทํา
การนับแต่วนั ที6ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพือ6 มิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั0งสําเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาทีจ6 ดั ทําตาม (1) ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 7 วันทํา
การนับแต่วนั ที6ผดู้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั0น เว้นแต่
ในกรณีที6ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที6ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกันให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที6ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการที6ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที6ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี0
(1) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที6ไม่ถกู ต้องตํา6 กว่าราคาหน่ วยลงทุนที6ถกู ต้อง (understate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิดงั นี0
(ก) กรณีที6เป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะลดจํานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ื0 อหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนซึง6 มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที6ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที6ถกู ต้อง
หากปรากฏว่าผูซ้ อหน่
ื0 วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยูน่ อ้ ยกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนที6จะต้องลด
บริษทั จัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที6ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่ วยลงทุนที6
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เหลืออยูน่ 0ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที6ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือ6 ชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที6ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที6ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั0งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื0อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที6เป็ นการรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิม6 จํานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ6งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที6ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที6ถกู ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื6อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มี
หน่ วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ6 ชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที6ไม่ถกู ต้องสูงกว่าราคาหน่ วยลงทุนที6ถกู ต้อง (overstate) บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิดงั นี0
(ก) กรณีที6เป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะเพิม6 จํานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ื0 อหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนซึง6 มีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที6ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที6ถกู ต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพือ6 ชดเชยราคาให้แก่ผซู้ อหน่
ื0 วยลงทุน
(ข) กรณีที6เป็ นการรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ6งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที6ไม่ถกู ต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที6ถกู ต้อง
หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่ อ้ ยกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนที6
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที6ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่ วย
ลงทุนที6เหลืออยูน่ 0ันและจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที6ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื6อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที6ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกทีไ6 ม่อาจควบคุมได้ เช่น
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั0งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอขายหลั
ื0
กทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที6บริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ อหน่
ื0 วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึ6 งร้อย
บาท บริษทั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที6มีการจ่ายเงินให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน แต่ถา้ บุคคลดังกล่าว
ไม่มสี ถานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที6ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื6อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ื0 อหน่ วยลงทุนตาม 2(ก)
บริษทั จัดการอาจจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
g. บริษทั จัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที6เกิดขึ0 นจากราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ื0 อหน่ วยลงทุนและ
ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีที6ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที6ไม่อาจควบคุมได้
17. ชือผูเ้ กียวข้อง :
17.1. ชื6อบริษัทจัดการ :
ชื6อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด
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17.2. ชื6อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื6อ : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
17.3. ชื6อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
17.4. ชื6อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
17.5. ที6ปรึกษา :
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื6อ : นายพจน์ อัศวสันติชยั
ชื6อ : นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิš
ชื6อ : นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิš
ชื6อ : นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
ชื6อ : นางสาวธัญพร ตั0งธโนปจัย
ชื6อ : นางสาววันนิ สา งามบัวทอง
ชื6อ : นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ชื6อ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์
ชื6อ : นางสาวพจนรัตน์ ศิริพพิ ฒ
ั น์
ชื6อ : นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร
ชื6อ : นางสาวรุง่ นภา แสงจันทร์
รายละเอียดเพิ6มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
หรือบุคคลอื6นที6ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
17.7. การแต่งตั0งคณะตัวแทนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
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18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที6สิ0นสุดรอบบัญชี : วันที6 เดือน
18.2. วันที6สิ0นสุดรอบบัญชีครั0งแรก : วันที6
18.3. รายละเอียดเพิ6มเติม :
วันที6สิ0นสุดรอบบัญชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันที6จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
วันที6สิ0นสุดรอบบัญชีครั0งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ถัดจากวันที6จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
19. การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอืน6 ในการแก้ไขเพิม6 เติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการ หาก
มิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ6งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ6งหนึ6 งของจํานวนหน่ วย
ลงทุนที6จาํ หน่ ายได้แล้วทั0งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
การแก้ไขเพิ6มเติมโครงการตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55
ของจํานวนหน่ วยลงทุนที6จาํ หน่ ายได้แล้วทั0งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเกี6ยวกับการขอมติ
และการนับมติไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพือ6 ให้ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมติน0ัน
ในการแก้ไขเพิ6มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนิ นตามมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ เนื6 องจากข้อจํากัด
ในการนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ที6เกี6ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที6ของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการอาจดําเนิ นการขอรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานตามแนวทางที6ทางสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กําหนดได้
ในกรณีที6การแก้ไขเพิ6มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจดั การได้กระทําตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการ
จะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที6ได้มีมติให้แก้ไข และบริษทั จัดการแจ้งการแก้ไข
เพิ6มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธกี ารจัดการไปยังผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่ง
ท้องถิ6นอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที6ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และวันที6ได้มี
มติให้แก้เพิม6 เติมแล้วแต่กรณี
บริษทั จัดการอาจยืน6 ขออนุมตั ิเพิ6มจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือเป็ นการแก้ไขโครงการ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทั0งนี0 การขอมติเพือ6 แก้ไขเพิม6 เติมโครงการเป็ นไปตามที6กาํ หนด
ไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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20. ข้อกําหนดอืน ๆ :
20.1. การถือหน่ วยลงทุนเกินหนึ6 งในสาม
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะต้องถือหน่ วยลงทุนไม่เกินหนึ6 งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที6จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั0งหมด ในกรณีที6บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ6 งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที6จาํ หน่ าย
ได้แล้วทั0งหมด บริษทั จัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั0นในส่วนที6เกินกว่าหนึ6 งในสามของ
จํานวนหน่ วยลงทุนที6จาํ หน่ ายได้แล้วทั0งหมด และดําเนิ นการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั0นให้มจี าํ นวนไม่เกินหนึ6 งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที6จาํ หน่ ายได้แล้วทั0งหมดของกองทุนรวมนั0นภายใน
ระยะเวลาที6ประกาศกําหนด หรือดําเนิ นการเลิกกองทุนรวมนั0นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน เรื6อง หลักเกณฑ์เกีย6 วกับข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที6ของบริษัทจัดการ และหรือประกาศ
ที6เกี6ยวข้อง
20.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื6 องจากการที6กองทุนใช้บริการบุคคลอื6น (Soft Commission)
บริษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน เพือ6 กองทุนจากบุคคลทีเ6 ป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื6 องจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี0
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที6รบั ไว้น0ันต้องเป็ นทรัพย์สินที6มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี6ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที6แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั0นบ่อยครั0งเกินความจําเป็ น เพื6อให้กองทุนได้รับ
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ6 งให้แก่กองทุนที6อยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้อง
กระทําด้วยความเป็ นธรรมและคํานึ งถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที6อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั0นด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื6 องจากการที6กองทุนใช้บริการบุคคลอื6น (Soft
Commission) เพื6อประโยชน์ของบริษทั จัดการได้ เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที6เป็ นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบตั ิที6บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษทั ซึ6งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี0 ได้ที6บริษัทจัดการ
20.3 ข้อกําหนดเกี6ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที6เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ6งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที6 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที6ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี6ยวกับบัญชีของบุคคล
ที6อยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึง6 รวมถึงบุคคลธรรมดา/นิ ติบุคคล สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ งึ6 มีถิ6นที6อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ึ6งมีถิ6นที6อยูท่ างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึง6 เปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นั0น นอกจากนี0 ยังปรากฏด้วยว่า
ในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกําลังดําเนิ นการออกกฎหมายที6มีขอ้ กําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที6คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ6งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที6เกีย6 วข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิ ยามของ FATCA ซึ6งถูกกําหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่ วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที6ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั และ
บุคคลที6มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที6 FATCA กําหนดหน้าที6ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื6อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที6ในการกําหนดให้ลกู ค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้น
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

68

ภายใต้ขอ้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื6อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั0นจะได้รบั ผลกระทบที6สาํ คัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที6กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ6งจะเริ6มต้นตั0งแต่วนั ที6 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และ
เงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ6งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอื6นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ6งจะเริ6มต้นตั0งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้สถาบัน
การเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที6เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ6งรวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื0 อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที6ดาํ เนิ นการหักเงิน ณ ที6
จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบั กองทุนรวมที6เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั0งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั0งผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน ที6เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึ6งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดําเนิ นการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิ นการลงทุนได้อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผ่านทางผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื6อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดําเนินงานรวมทั0งเพือ6 เป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพือ6 ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวข้อง และเพือ6 ให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที6เกีย6 วข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ6งรวมทั0งผูท้ ี6เกี6ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื0 อคืนหน่ วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนิ นการดังนี0
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที6เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที6กฎหมายต่างประเทศ
ที6เกี6ยวข้องกําหนด) ให้คาํ ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื6อ ที6อยู่ เลขประจําตัวผู้
เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผลที6ได้รบั
เป็ นต้น)ที6มีอยูใ่ นบัญชีท0งั หมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนนั0นกับบริษทั จัดการ ให้กบั หน่ วยงานของรัฐทั0งในและต่างประเทศ ตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ6มเติม เพือ6 ยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความ
เกี6ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที6กาํ หนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื6อข้อมูลที6เคยให้ไว้มีการ
เปลี6ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือ6 ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวข้อง (ในกรณี
ที6เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั0งนี0 เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนิ นการอืน6 ใดเพือ6 ให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวข้อง
เพื6อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที6จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทั0งเพือ6 ให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิม6 ขึ0 นหากมีการดําเนิ นการที6สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวข้องข้างต้น ในกรณีที6
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนปฏิเสธการดําเนิ นการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที6บริษทั จัดการกําหนด บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการดําเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ6 งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี0 ตามความจําเป็ นและความเหมาะสมโดยถือว่าผู้
ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบ
การดําเนิ นการตามที6บริษัทจัดการแจ้งนี0 แล้ว และ/หรือได้ดาํ เนินการตามข้อตกลงที6ได้ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี
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(1) ไม่รบั คําสัง6 ซื0 อ/ สับเปลี6ยน/ โอน หน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนิ นการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนิ นการหักเงิน ณ ทีจ6 ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที6ชาํ ระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนรายนั0นได้ เพือ6 ให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวข้อง ทั0งนี0 ต้องไม่ขดั กับกฎหมาย
ของประเทศไทย
(4) ดําเนิ นการอืน6 ใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์
เพิ6มขึ0 น หากมีการดําเนิ นการที6สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวข้องข้างต้น
การดําเนิ นการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื6อ
หลีกเลี6ยงมิให้บริษทั จัดการและกองทุนมีการดําเนิ นการทีไ6 ม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที6
เกี6ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที6จา่ ย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที6กล่าวแล้วข้างต้น ซึง6 ในทางปฏิบตั ิ
บริษทั จัดการจะเลือกดําเนิ นการเฉพาะผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที6เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคล
ตามที6กฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวข้องกําหนด)เท่านั0น
ทั0งนี0 ในกรณีที6กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ6มเติมข้อกําหนดเพื6อรองรับการดําเนิ นการตามที6บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษทั จัดการ(รวมถึงผูท้ ี6เกี6ยวข้อง) จะดําเนิ นการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูล
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดําเนิ นการอืน6 ใดที6ราชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่วยลงทุน
21. การดําเนินการกรณีบริษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีประกาศกําหนด :
ในกรณีที6บริษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที6ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนิ นการเพือ6 เปลี6ยนให้
บริษทั จัดการรายอื6นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ6งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที6จาํ หน่ ายได้
แล้วทั0งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที6รหู้ รือควรรูว้ า่ ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั0งนี0 หากมีเหตุจาํ เป็ น
และสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่จะคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณีที6มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ0 นจากการเปลี6ยน
บริษทั จัดการ บริษทั จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนิ นการได้ภายใน
ระยะเวลาที6กาํ หนด บริษัทจัดการจะดําเนิ นการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที6ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง6 ที6ออกโดยอาศัยอํานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั0งนี0 ในกรณีที6ขอ้ กําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง6
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง6 นั0น ให้ถอื ว่าบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตั0งผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที6ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด้ แู ล
ผลประโยชน์มีอาํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั0งนี0 การลงนามในข้อ
ผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที6ได้รบั การแต่งตั0งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทั0งปวง
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การที6ผถู้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื0 อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี0 ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที6จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที6ผ่านการอนุ มตั ิจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ6มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที6แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ6 งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

กับ
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด

ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย กับบริษัทจัดการ

1

ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั จัดการ
1. บริษทั จัดการ :
ชื2อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด
ที2อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั=น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400โทรศัพท์ 0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900
สิทธิ หน้าที2 และความรับผิดชอบ :
1.1 สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) รับค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนี ยมการรับซื= อคืนหน่ วยลงทุน ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อน
ระยะเวลาถือครองที2กาํ หนดในโครงการ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนี ยมในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใช้จา่ ย และหรือ
เงินตอบแทนอื2นใด ตามอัตราทีก2 าํ หนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที2เรียกเก็บจากผูส้ งั 2 ซื= อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
และกองทุนรวม"
(2) สงวนสิทธิที2จะปฏิเสธการจองซื= อหรือสัง2 ซื= อ หรือสัง2 ขาย หรือหยุดรับคําสัง2 ซื= อหรือคําสัง2 ขายคืน หรือคําสัง2 สับเปลี2ยน
หน่ วยลงทุนตามที2ระบุไว้ในโครงการ
(3) สงวนสิทธิที2จะเลื2อนกําหนดการชําระคืนเงินค่ารับซื= อคืนหน่ วยลงทุนตามที2ระบุไว้ในโครงการ
(4) สงวนสิทธิที2จะรับชําระหนี= เพื2อกองทุนด้วยทรัพย์สินอืน2 ที2มใิ ช่หลักประกันแทนการชําระหนี= ด้วยเงินสดตามตราสารแห่ง
หนี= ตามที2ระบุไว้ในโครงการ
(5) สงวนสิทธิที2จะชําระค่ารับซื= อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สนิ อื2นแทนเงิน ตามที2กาํ หนดไว้ในหัวข้อ “การ
ชําระค่ารับซื= อคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื2นแทนเงิน”
(6) สิทธิอื2นใดตามที2กฎหมายกําหนด
1.2 หน้าที2และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ
(1) การจัดตั=ง เปลี2ยนแปลง เพิม2 เติมและจดทะเบียนกองทุน
(ก) ยืน2 คําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ2งเป็ นเงินได้จากการขายหน่ วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุน
(ข) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนเปิ ดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที2หลักฐาน ดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย
(ค) ดําเนิ นการเพิม2 จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธกี ารที2กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กําหนด
(ง) แจ้งการแก้ไขเพิ2มเติมจํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที2จาํ หน่ ายแล้วทั=งหมด ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน ให้แก่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันที2 20 ของเดือนถัดไป
(จ) แจ้งการแก้ไขเพิ2มเติมข้อมูลที2ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิม2 จํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิม2 เติม
จํานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนที2จาํ หน่ ายได้แล้วทั=งหมดของกองทุนให้แก่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5
วันทําการนับแต่วนั ที2ได้แก้ไขเพิม2 เติมนั=น
(ฉ) เปลี2ยนแปลง หรือแก้ไขเพิม2 เติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจดั การกองทุนภายใต้ หัวข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
(ช) จัดทําหนังสือชี= ชวนใหม่ทุกรอบปี บญ
ั ชีเพื2อแสดงข้อมูลเกี2ยวกับกองทุน ณ วันสิ= นปี บัญชี และส่งให้แก่สาํ นักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ= นปี บัญชีน=ัน
(ซ) ประกาศข้อมูล รายละเอียด การดําเนิ นการต่างๆ ที2เกีย2 วกับกองทุนตามที2กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกําหนด
(ฌ) ดําเนิ นการเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ “การดําเนิ นการของบริษัทจัดการเมือ2
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(ญ) จัดให้มกี ารชําระบัญชีตามหัวข้อ “การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธกี ารเฉลี2ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนเมื2อเลิก
โครงการ”
(2) การบริหารกองทุน
(ก) จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามที2ระบุไว้ในโครงการที2ได้รบั อนุมตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนอย่างเคร่งครัด
(ข) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือหาดอกผลโดยวิธอี ื2น และซื= อ ขาย ซื= อลด ขายลด ไถ่ถอน
จําหน่ าย สัง2 โอน รับโอน เปลี2ยนแปลง เพิม2 เติมหลักทรัพย์ หรือ ฝาก ถอน ทรัพย์สินที2ลงทุนไว้น=ันตามที2บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของโครงการทีไ2 ด้รบั
อนุ มตั ิ ทั=งนี= โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นหลัก
(ค) จัดให้มีการฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ง) สัง2 ผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ าย จ่าย โอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาค่า
หลักทรัพย์
(จ) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จา่ ย หรือเงินตอบแทนอื2นใดจากและให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุนให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที2กาํ หนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที2เรียกเก็บจากผู้
สัง2 ซื= อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม"
(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นงานของกองทุน ภายใต้หวั ข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที2
เรียกเก็บจากผูส้ งั 2 ซื= อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"
(ช) กําหนดราคาที2เป็ นธรรมของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื2อใช้ใน
การคํานวณ ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที2บริษทั จัดการสามารถแสดงให้เห็นได้วา่ วิธกี ารคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนตามที2กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะที2คาํ นวณมูลค่า
(ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที2กองทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าที2จาํ เป็ น เพือ2 รักษาประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ฌ) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนิ นการฟ้องร้องบังคับคดี หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
ทั=งนี= เพื2อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ในการดําเนิ นการตามข้อ “การรับชําระหนี= เพื2อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิ อื2น”
(3) การจัดทําบัญชีและการรายงาน
(ก) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ข) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ= นวันทําการนั=น
(ค) จัดทํารายงานการซื= อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื2นเพือ2 การลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ= นวันทําการนั=น
(ง) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคารับซื= อคืนหน่ วยลงทุนตามที2ระบุไว้ในหัวข้อ "วิธีการคํานวณ
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และ
วิธีการดําเนิ นการในกรณีที2มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง"
(จ) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที2กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย กับบริษัทจัดการ

3

(4) การขายและรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนและงานทะเบียนหน่ วยลงทุน
(ก) จัดให้มีคาํ สัง2 จองซื= อหน่ วยลงทุน คําสัง2 ซื= อหน่ วยลงทุน หรือคําสัง2 ขายคืนหน่ วยลงทุนซึง2 มีลกั ษณะเป็ นไปตามที2กฎหมาย
ก.ล.ต. กําหนด
(ข) ขายและรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนตามวิธีการที2ระบุในโครงการและหนังสือชี= ชวน
(ค) จัดสรรหน่ วยลงทุนตามวิธีการที2กาํ หนดในข้อ "วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งั 2 ซื= อหน่ วยลงทุน" และ "การจัดสรร
เงินให้แก่ผสู้ งั 2 ขายคืนหน่ วยลงทุน"
(ง) ดําเนิ นการจัดสรรจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนที2จะรับซื= อคืนจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเลื2อน
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื= อคืนหน่ วยลงทุนตาม
คําสัง2 ซื= อหรือคําสัง2 ขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือ “การชําระค่ารับซื= อคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื2นแทนเงิน”
(จ) ดําเนิ นการยกเลิกจํานวนหน่ วยลงทุนที2รบั ซื= อคืนซึ2งได้รับการจัดสรรแล้วในวันทําการถัดจากวันที2บริษัทจัดการทําการ
ซื= อขายหน่ วยลงทุนจํานวนนั=น
(ฉ) ดําเนิ นการชดเชยราคาตามหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิ นการในกรณีทรี2 าคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง"
(ช) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ2งสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที2กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ซ) เปิ ดบัญชีกองทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งั 2 ซื= อหน่ วยลงทุน
(ฌ) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที2มไิ ด้ทาํ การซื= อขายและไม่มีหน่ วยลงทุนคงเหลืออยูใ่ นบัญชีกองทุนตามที2ระบุ
เงือ2 นไขไว้ในหัวข้อ "การรับซื= อคืนหน่ วยลงทุน"
(ญ) จัดให้มรี ายงานข้อมูลของกองทุนตามที2กฎหมาย ก.ล.ต กําหนด
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ในกรณีที2จะดําเนินการตามข้อ “การเลื2อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” หรือข้อ “การชําระค่ารับซื= อคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื2นแทนเงิน”
(5) การแต่งตั=งบุคคลอื2น
(ก) แต่งตั=งผูด้ แู ลผลประโยชน์ซึ2งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี2ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่งตั=งผูด้ ูแลผลประโยชน์อื2นตามเงือ2 นไขในการเปลี2ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ที2กาํ หนดไว้ในหัวข้อ "เงือ2 นไขการเปลี2ยนผูด้ แู ล
ผลประโยชน์" ทั=งนี= โดยได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(ข) แต่งตั=งผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนภายใต้หลักเกณฑ์ เงือ2 นไข และวิธีการที2กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ค) แต่งตั=งผูส้ อบบัญชีทรัพย์สนิ ที2ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(ง) แต่งตั=งผูช้ าํ ระบัญชีของกองทุน เมื2อยุติหรือเลิกกองทุน ทั=งนี= โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) แต่งตั=งหรือดําเนิ นการเป็ นนายทะเบียนตามที2บริษทั จัดการเห็นสมควร
(ฉ) แต่งตั=งและถอดถอนที2ปรึกษา (ถ้ามี) ที2ทาํ หน้าที2เป็ นปรึกษาของบริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ที2กาํ หนดไว้ในโครงการ
(6) การดําเนิ นการอื2น ๆ
(ก) กระทํานิ ติกรรม หรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ2งบริษทั จัดการมีอาํ นาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(ข) ปฏิบตั ิการอื2นๆ เพือ2 ให้บรรลุซึ2งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ2งผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที2 และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทั=งที2มี
อยูใ่ นปั จจุบนั และที2แก้ไขเพิม2 เติมในอนาคต
(ค) สิทธิอื2นใดตามที2กฎหมายกําหนด
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บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที2ปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง2 ที2ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั=งนี= ในกรณีที2ขอ้ กําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง2 ดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง2 นั=น ให้ถือว่าบริษทั จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ2 นไขการเปลี2ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีที2มีการเปลี2ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคําสัง2 ของสํานักงาน หรือโดยเหตุอนื2 ใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดําเนิ นการตามที2จาํ เป็ นเพื2อให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทําหน้าที2ต่อไปได้ ซึง2 รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมราย
ใหม่
2. ผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื2อ : ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ที2อยู่ : เลขที2 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2230 2240-1
สิทธิ หน้าที2 และความรับผิดชอบ :
2.1. สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่าตอบแทนจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที2เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั=งผูด้ แู ลผลประโยชน์ ของ
กองทุน
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั=งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงือ2 นไขที2กาํ หนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.2. หน้าที2และความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) หน้าที2โดยทัว2 ไป
(ก) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที2และความรับผิดชอบ ตามที2ระบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ "หน้าที2และความ
รับผิดชอบของบริษัทจัดการ" และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
(ข) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน
และราคารับซื= อคืนหน่ วยลงทุนที2บริษัทจัดการได้คาํ นวณไว้แล้วตามที2กาํ หนดไว้ในหัวข้อ "วิธกี ารคํานวณ กําหนดเวลาใน
การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนิ นการในกรณีที2มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง" ของโครงการ
(ค) ให้ความเห็นชอบราคาทีเ2 ป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุน ในกรณีที2บริษัทจัดการแสดงให้เห็นว่าการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที2กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัท
จัดการลงทุนไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะที2คาํ นวณมูลค่า
(ง) รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาตามหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนิ นการในกรณีที2มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง”
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย กับบริษัทจัดการ

5

(จ) ชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิ อื2นของกองทุนเป็ นยอดรวมให้แก่ผถู้ อื หน่ วย
ลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการตามคําสัง2 ของบริษัทจัดการ
(ฉ) จ่ายเงินเฉลี2ยคืนให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนตามคําสัง2 ของผูช้ าํ ระบัญชี
(ช) รับเงินค่าขายหน่ วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพือ2 เข้าบัญชีของกองทุน
(ซ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คําสัง2 หรือข้อบังคับอื2นใดที2ออก
ตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ฌ) ดําเนิ นการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ิตามหน้าที2ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทั=งนี= เพื2อประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนทั=งปวงหรือเมือ2 ได้รบั คําสัง2 จากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(ญ) ให้ความเห็นชอบในกรณีทบี2 ริษทั จัดการจะดําเนิ นการตามหัวข้อ "การเลื2อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน" หรือข้อ "การไม่ขายหรือไม่รบั ซื= อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง2 ซื= อหรือคําสัง2 ขายคืนหน่ วยลงทุน"
หรือ "การรับชําระหนี= ด้วยทรัพย์สนิ อื2น"
(ฎ) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีกองทุนจะเสร็จสิ= น ดูแลและตรวจสอบให้ผชู้ าํ ระบัญชีปฏิบตั ิตาม
มาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที2ผชู้ าํ ระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย
ก.ล.ต. ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฏ) ดําเนิ นการรับและจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที2กาํ หนดตามคําสัง2 ของบริษทั จัดการโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที2เกิดขึ= นในกรณีที2ผดู้ แู ลผลประโยชน์ไม่สามารถดําเนิ นการรับหรือจ่ายเงินได้
ทันเวลา
(ฐ) ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะต้องอนุ ญาตให้บริษัทจัดการหรือผูต้ รวจสอบบัญชีของกองทุนทําการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์
บัญชีของกองทุน และเอกสารหลักฐานอื2นของกองทุนได้ภายในเวลาทําการปกติของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ฑ) ในกรณีที2ผสู้ อบบัญชีของกองทุน หรือผูส้ อบบัญชีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือผูส้ อบบัญชีอิสระ หรือผูช้ าํ ระบัญชีของ
กองทุน หรือหน่ วยงานผูม้ ีอาํ นาจควบคุมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ขอคําชี= แจงไม่วา่ จะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็ตามเกี2ยวกับ
การกระทําการใดๆ ที2มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์ หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื2องอื2นใดเกีย2 วกับกองทุน ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตอ้ งแจ้งให้บริษทั จัดการทราบโดยทันที และจะต้องทํารายงานเกี2ยวกับคําขอดังกล่าวพร้อมรายงานขั=นตอนการ
ปฏิบตั ิที2ผดู้ แู ลผลประโยชน์ได้กระทําไปแล้ว หรือที2จะกระทําต่อไปให้บริษทั จัดการทราบโดยไม่ชกั ช้า
(ฒ) ดําเนิ นการใด ๆ ที2เกี2ยวข้องกับการขออนุ ญาตนําเงินตราเข้าออกประเทศตามคําสัง2 ของบริษัทจัดการ โดยจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการปริวรรตเงินตรา (ถ้ามี)
(ณ) ดําเนิ นการชําระราคาหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
(ถ้ามี)
(ด) รับชําระเงินจากการขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปั นผลและดอกเบี= ยจาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านทางผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ และดําเนิ นการส่งเงินกลับมายังประเทศไทยตามคําสัง2
ของบริษัทจัดการ รวมทั=งคํานวณมูลค่าทรัพย์สินที2ไปลงทุนในต่างประเทศเป็ นเงินต่างประเทศและแปลงเป็ นเงินบาทเพื2อ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ถ้ามี)
(ต) นําส่งภาษีที2เกี2ยวเนื2 องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(ถ) หน้าที2อนื2 ใดตามที2กฎหมายเกี2ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด โดยจะปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) หน้าที2ในการรับฝากและเก็บรักษาทรัพย์สนิ
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(ก) รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์และทรัพย์สนิ ของบุคคลอืน2 ใดที2ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดแู ลรักษาอยูจ่ นกว่าจะเลิกกองทุนพร้อมทั=งดูแลให้การ
เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็ นไปตามที2ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี= ชวนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้
อย่างปลอดภัยที2ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ที2บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และที2ธนาคารแห่งประเทศไทย
เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุ ญาตหรือตกลงเป็ นอย่างอื2นทั=งนี= หากมีการเปลี2ยนแปลงสถานที2เก็บรักษาทรัพย์สนิ ต้องได้รบั
ความยินยอมจากบริษทั จัดการ
(ข) จดทะเบียนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที2ได้รบั มอบมาและจําเป็ นต้องทําการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์น=ัน
(ค) จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สนิ ของกองทุนและสถานที2เก็บรักษา โดยจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบและอนุ ญาตให้
ตัวแทนของบริษทั จัดการได้ร่วมในการตรวจสอบ ดังกล่าวด้วย
(ง) จัดทําบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สนิ ของกองทุนที2รบั ฝากไว้ รวมทั=งจัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ
ของกองทุน
(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพื2อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ การ
รับเงินปั นผล การรับดอกเบี= ยและหรือหน่ วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื2นใดที2กองทุนพึงจะได้รบั รวมทั=งดําเนิ นการรับหรือ
จ่ายเงินตามสิทธิน=ัน ๆ รวมทั=งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที2มีความจําเป็ นที2ตอ้ งป้องกันการเสียสิทธิที2มีอยูห่ รือ
เกี2ยวข้องกับหลักทรัพย์น=ัน ๆ
(ฉ) จัดให้มีผรู้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(3) ส่งมอบ รับมอบหลักทรัพย์
(ก) ส่งมอบ รับมอบ จองซื= อตามสิทธิ จําหน่ ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินตลอดจนชําระและรับชําระ
ราคาหลักทรัพย์ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดําเนินการ
(ข) ส่งมอบและรับมอบทรัพย์สนิ ของกองทุนผ่านผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศตามคําสัง2 ของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
(ค) ติดตามดูแลให้ผรู้ บั ฝากทรัพย์สินหรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศรับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนตาม
คําสัง2 บริษทั จัดการ (ถ้ามี)
(4) การรายงาน
(ก) รายงานต่อบริษัทจัดการเกีย2 วกับเรื2องดังนี=
1) รายงานฐานะการลงทุนเป็ นรายวัน
2) รายงานรายละเอียดการรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ= นวันทําการขายหรือรับซื= อ
คืน และคํานวณดอกเบี= ยค้างรับ
3) รายงานเกี2ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมคํานวณ
ดอกเบี= ยค้างรับ (ถ้ามี) เป็ นรายวัน
4) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี= ซื= อหลักทรัพย์และลูกหนี= ค่าขายหลักทรัพย์เป็ นรายวัน
5) รายงานเกี2ยวกับงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็ นรายเดือน
6) รายงานเงินปั นผลค้างรับของกองทุนทุกครั=งที2มรี ายการเงินปั นผลค้างรับเกิดขึ= น
7) รายงานอื2นใดที2บริษัทจัดการร้องขอและผูด้ แู ลผลประโยชน์ตกลงรับดําเนิ นการให้ ทั=งนี= โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์สามารถ
เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการบริการดังกล่าวจากกองทุนได้
8) รายงานข้อร้องขอของบริษัทจัดการซึ2งยังไม่ได้รบั คําชี= แจงทุกสิ= นเดือน
(ข) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที2บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความ
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เสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที2ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั=งนี= ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที2ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รถู้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
2.3. ความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที2เกิดขึ= นแก่กองทุนหรือบริษัทจัดการ ในกรณีที2ความเสียหายดังกล่าวเกิด
จากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทําผิดโดยจงใจ หรือการไม่ปฏิบตั ิตามที2ได้ตกลงไว้กบั บริษัทจัดการ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอาํ นาจหน้าที2และความรับผิดชอบตามที2กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตั=งผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ2งรวมถึงหน้าที2ดแู ลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน และเมื2อมีการเปลี2ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที2ดาํ เนินการตามที2จาํ เป็ นเพือ2 ให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที2ต่อไปได้ ซึ2งการดําเนิ นการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื2อในหนังสือเพือ2
รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิง2 ที2ส่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี2ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีที2ผดู้ ูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที2 ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื2อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั=งปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ไม่วา่ การกระทํา
นั=นจะเป็ นไปเพือ2 ประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื2น เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทํา
หน้าที2เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดําเนิ นการในลักษณะที2เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที2ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที2การดําเนิ นการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากบริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ดาํ เนิ นการขอมติ ให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์มีอาํ นาจดําเนิ นการตามที2จาํ เป็ นเพือ2 ขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้
เงือ2 นไขการเปลี2ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี2ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์เมือ2 เกิดกรณีใดกรณีหนึ2 งหรือทั=งหมดดังต่อไปนี= ทั=งนี= โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1. เมื2อบริษัทจัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ2 ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั=งผูด้ ูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ2 งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
2. มีคาํ สัง2 ศาลให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ม้ ละลาย
3. ในกรณีที2บริษทั จัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ2งไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที2และความรับผิดชอบที2ตกลงไว้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั=งผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ2 งทราบล่วงหน้า
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. ในกรณีที2มีการเปลี2ยนแปลงเงือ2 นไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี2ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื2นใด
อันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที2จะแก้ไขเปลี2ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศ คําสัง2
ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั=งนี= เนื2 องจากการเปลี2ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็ นการเพิ2มภาระหน้าที2แก่ผดู้ แู ล
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ผลประโยชน์ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที2ดังกล่าวต่อไป ผูด้ แู ลผลประโยชน์มสี ิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั=ง
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
5. ในกรณีที2ผถู้ ือหน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึง2 คิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ2งหนึ2 งของจํานวนหน่ วย
ลงทุนที2จาํ หน่ ายได้แล้วทั=งหมดตามทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี2ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
6. ในกรณีที2ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื2อง คุณสมบัติของผูด้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนิ นการให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถกู ต้องภายใน 15 วันนับแต่วนั ที2
บริษทั จัดการทราบเหตุดงั กล่าว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที2แก้ไขเสร็จสิ= น ในกรณีที2ผดู้ แู ลผลประโยชน์มไิ ด้ทาํ การแก้ไขให้ถกู ต้องภายในระยะเวลาที2
กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนิ นการขออนุ ญาตเปลี2ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที2ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื2อได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษทั
จัดการจะแต่งตั=งผูด้ แู ลผลประโยชน์อื2นแทนผูด้ แู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
7. ในกรณีที2ผดู้ แู ลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที2เกี2ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื2นที2เกีย2 วข้องไปเปิ ดเผย หรือใช้
ในทางที2ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั=งผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ทนั ที
เนื2 องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนรวมต้องมีผดู้ แู ลผลประโยชน์ดงั นั=น
ในกรณีที2ผดู้ ูแลผลประโยชน์หมดหน้าที2ลงตามข้อ 2 ผูด้ แู ลผลประโยชน์น=ันจะต้องทําหน้าที2ผดู้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการโอนทรัพย์สนิ และเอกสารหลักฐานทั=งหมดของกองทุนนั=น ตลอดจนถึงการดําเนิ นการอื2นใดที2
จําเป็ นเพื2อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั=งหลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ= น และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที2ได้ทนั ที หรือปฏิบตั ิตามคําสัง2 ของบริษัทจัดการ ทั=งนี= ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย
ก.ล.ต.
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที2ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็ นกรณีที2มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอาํ นาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั=งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานที2เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เลขที2 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2230
2240-1 และหรือ
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
3. ผูส้ อบบัญชี :
ชื2อ : นาย พจน์ อัศวสันติชยั
ที2อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั=น 6-7 ซอยเพิม2 ทรัพย์ (ประชาชื2น 20) เลขที2 178
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ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื2อ : นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิi
ที2อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั=น 6-7 ซอยเพิม2 ทรัพย์ (ประชาชื2น 20) เลขที2 178
ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื2อ : นาย ธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิi
ที2อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั=น 6-7 ซอยเพิม2 ทรัพย์ (ประชาชื2น 20) เลขที2 178
ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื2อ : นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
ที2อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั=น 6-7 ซอยเพิม2 ทรัพย์ (ประชาชื2น 20) เลขที2 178
ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื2อ : นางสาวธัญพร ตั=งธโนปจัย
ที2อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั=น 6-7 ซอยเพิม2 ทรัพย์ (ประชาชื2น 20) เลขที2 178
ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื2อ : นางสาววันนิ สา งามบัวทอง
ที2อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั=น 6-7 ซอยเพิม2 ทรัพย์ (ประชาชื2น 20) เลขที2 178
ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื2อ : นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ที2อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั=น 6-7 ซอยเพิม2 ทรัพย์ (ประชาชื2น 20) เลขที2 178
ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื2อ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์
ที2อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั=น 6-7 ซอยเพิม2 ทรัพย์ (ประชาชื2น 20) เลขที2 178
ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื2อ : นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
ที2อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั=น 6-7 ซอยเพิม2 ทรัพย์ (ประชาชื2น 20) เลขที2 178 ถนนประชา
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ชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื2อ : นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร
ที2อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั=น 6-7 ซอยเพิม2 ทรัพย์ (ประชาชื2น 20) เลขที2 178 ถนนประชา
ชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื2อ : นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์
ที2อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั=น 6-7 ซอยเพิม2 ทรัพย์ (ประชาชื2น 20) เลขที2 178 ถนนประชา
ชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
สิทธิ หน้าที2 และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื2อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที2อยู่ : ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบตั ิการบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั=น 19 เลขที2 1 ซอย
ราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
5. ผูจ้ ดั จําหน่าย :
ชื2อ :
ที2อยู่ :
สิทธิ หน้าที2 และความรับผิดชอบ :
6. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื@ อคืน :
ชื2อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที2อยู่ : 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2888 8888
บริษทั จัดการอาจแต่งตั=งผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนเพิม2 เติมหรือยกเลิกการแต่งตั=งผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืน
ในภายหลัง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตั=งหรือยกเลิกการแต่งตั=งผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั=ง ในกรณีของการแต่งตั=งผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนเพิม2 เติม ผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซื= อคืนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคลที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื2อทํา
หน้าที2เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื= อคืนทีไ2 ด้รบั การแต่งตั=งจะต้อง
ปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนที2ปฏิบตั ิหน้าที2อยูก่ ่อนแล้ว

ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย กับบริษัทจัดการ

11

สิทธิ หน้าที2 และความรับผิดชอบ :
6.1 สิทธิของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนี ยมสําหรับการทําหน้าที2เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่วยลงทุนตามสัญญาทางธุรกิจ
เกี2ยวกับการขายและรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดของบริษัทจัดการ
(2) บอกเลิกสัญญาทางธุรกิจเกีย2 วกับการขายและรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดของบริษัทจัดการกับผูส้ นับ
สนับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุน
6.2 หน้าที2และความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
(1) จัดให้มีสถานที2สาํ หรับจัดวางเอกสารเผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ ของกองทุน ณ สํานักงานใหญ่และสาขา (ถ้ามี) รวมทั=ง
ดําเนิ นการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน ราคารับซื= อคืนหน่วย
ลงทุน รวมทั=งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็ น
(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือชี= ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน หนังสือชี= ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที2ผลู้ งทุนควรทราบ คู่มือผู้
ลงทุน คําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คําสัง2 ซื= อหน่ วยลงทุน คําสัง2 ขายหน่ วยลงทุน คําขอใช้บริการซื= อขายหน่ วยลงทุนผ่านสื2อ
อิเล็กทรอนิ กส์ คําขอใช้บริการสับเปลี2ยนหน่ วยลงทุนผ่านสือ2 อิเล็กทรอนิ กส์ หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย2 วกับกองทุน
ที2จาํ หน่าย หรือเอกสารอืน2 ๆ ที2เกี2ยวข้องกับกองทุน ให้แก่ผสู้ นใจจะลงทุน ตามที2บริษัทจัดการได้จดั เตรียมให้
(3) ในกรณีที2ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนประสงค์จะจัดทําหรือใช้เอกสารใด ๆ ที2เกี2ยวข้องกับบริษัท
จัดการ หรือกองทุน ซึง2 บริษทั คู่สญ
ั ญาหรือบุคคลอื2นใดเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ= น ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนจะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในความเสียหายที2เกิดขึ= นเนื2 องจากเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวนั=นเองทั=งสิ= น
(4) ในกรณีที2ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนทําหน้าที2เป็ นตัวแทนของผูล้ งทุนจะต้องทําสัญญากับผูล้ งทุนที2
ครอบคลุมขอบเขตการให้บริการ สิทธิ หน้าที2 และความรับผิดชอบของบริษทั นายหน้า และต้องไม่มีขอ้ ความที2ปฏิเสธความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าจากการกระทําหรือละเว้นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อ
คืนหน่ วยลงทุนหรือพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุน รวมถึงการเปิ ดเผยให้ผลู้ งทุนทราบในกรณีที2
ปฏิบตั ิแตกต่างจากการซื= อกับบริษทั จัดการโดยตรง
(5) กรณีที2ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนซื= อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื2อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน (omnibus
account) ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้าที2ปฏิบตั ิ ดังนี=
(ก) มีระบบในการปฏิบตั ิงานที2ทาํ ให้มนั 2 ใจได้วา่ ลูกค้าจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างสุจริต และเป็ นธรรมเกี2ยวกับการจัดทําบัญชี
รายชือ2 ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ2งไม่เปิ ดเผยชื2อ
(ข) ตรวจสอบ หรือดําเนิ นการตรวจสอบว่า มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชี omnibus account ถือหน่ วย
ลงทุนของกองทุนใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที2จาํ หน่ ายได้แล้วทั=งหมด
(ค) แจ้งให้บริษทั จัดการทราบโดยทันทีเมือ2 ปรากฏว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีน=ันถือหน่ วยลงทุนของ
กองทุนใดเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทั=งหมด
(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกล่มบุคคลเดียวกันนั=นในส่วนที2เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที2จาํ หน่ ายได้
แล้วทั=งหมดของกองทุนใด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว
(จ) ในกรณีที2ผสู้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนประสงค์จะปฏิบตั ิต่อลูกค้าในเรื2องใด ซึง2 มีผลทําให้ลกู ค้าได้รบั
เงือ2 นไขหรือสิทธิประโยชน์ที2ไม่เท่าเทียมกับการซื= อขายหน่ วยลงทุนแบบเปิ ดเผยชื2อ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วย
ลงทุนต้องแจ้งให้ผลู้ งทุนทราบ และจัดให้มีหลักฐานที2แสดงว่า ผูล้ งทุนได้ทราบและยอมรับเงือ2 นไขและสิทธิประโยชน์ที2ไม่
เท่าเทียมกันนั=นแล้ว โดยเงือ2 นไขต้องไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต.
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(6) กรณีขายหน่ วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ต้องจัดทําบันทึกข้อมูลส่วนตัว (Customer’s Profile) ของผูล้ งทุนแต่ละรายที2
เปิ ดบัญชีกองทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุน และสนับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้าที2
ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์ที2กาํ หนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(7) ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใด ๆ ที2จาํ เป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทั=งการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ที2ผลู้ งทุนควรทราบ และต้อง
ปฏิบตั ิต่อผูล้ งทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
(8) เปิ ดเผยหรืออธิบายข้อมูลดังต่อไปนี= ให้ผลู้ งทุนทราบ
(ก) รายชือ2 ของบริษัทจัดการทุกแห่งที2ทาํ ธุรกิจเกี2ยวข้องกับการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุน
(ข) ชื2อ ที2อยูข่ องบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนรวมทั=งชือ2 ที2อยู่ และเลขประจําตัวของพนักงานของ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุน รวมถึงบุคคลที2ได้รบั มอบหมายที2ทาํ หน้าที2ขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุน
(ค) ความเสี2ยงที2เกี2ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที2ผลู้ งทุนได้รบั คําแนะนําตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกีย2 วกับความ
เสี2ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
(9) จัดทําหลักฐานที2แสดงให้เห็นว่า การลงทุนในหน่ วยลงทุนดังกล่าวพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วย
ลงทุนมิได้มีการให้คาํ แนะนําใดๆ แก่ผลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในกรณีที2การลงทุนในหน่ วยลงทุนเกิดจากความประสงค์
ของผูล้ งทุนหรือของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเอง
(10) รับชําระเงินค่าจองซื= อ หรือค่าซื= อหน่ วยลงทุน และรับเอกสารที2เกีย2 วข้องกับการซื= อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนจากผู้
ลงทุน
(11) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน เพือ2 ให้มนั 2 ใจว่าเป็ นบุคคลเดียวกัน รวมถึงตรวจสอบ
ข้อมูลที2เกี2ยวข้องกับการซื= อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
(12) ขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนตามมูลค่าที2บริษัทจัดการคํานวณและประกาศมูลค่าตามทีร2 ะบุไว้ในหนังสือชี= ชวนของ
กองทุน ทั=งนี= ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอืน2 ใดที2ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ ตามกฎหมายที2ควบคุมการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์กาํ หนดไว้
(13) จัดทําและส่งมอบหลักฐานการรับเงินค่าจองซื= อ หรือการซื= อหน่ วยลงทุน
(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ทรัพย์สินหรือเงินอื2นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอืน2 ใดให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน หรือผูล้ งทุน
(15) ยืนยันการซื= อ หรือขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
(16) คืนเงินค่าซื= อหน่ วยลงทุนให้แก่ผทู้ ี2ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนตามคําสัง2 ของบริษทั จัดการ
(17) รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที2สาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนด
(18) ดําเนิ นการอืน2 ใดตามที2กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คําสัง2 หนังสือซักซ้อม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน ที2ออกโดยหน่ วยงานที2เกี2ยวข้อง ซึ2งเกี2ยวข้องกับการทําหน้าที2ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื= อคืนหน่ วย
ลงทุน ทั=งที2มีอยู่ในปั จจุบนั และที2จะมีขนึ= ในอนาคต
7. ผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ไม่มี
8. ผูล้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีSไม่ได้เป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่อง) :
ไม่มี
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9. ทีปS รึกษา :
9.1. ที2ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี
9.2.ที2ปรึกษากองทุน : ไม่มี
10. ผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
12. คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
13. สิทธิหน้าทีSและความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการมีขอ้ ผูกพันที2จะต้องรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เมื2อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนยินยอมให้บริษทั จัดการรับ
ซื= อคืนหน่ วยลงทุนตามที2กาํ หนดไว้ในหัวข้อ "เงื2อนไขการลงทุน" ยกเว้นกรณีที2บริษัทจัดการดําเนิ นการตามที2กาํ หนดใน
หัวข้อ "การเลือ2 นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบั ซื= อคืน
หน่ วยลงทุนตามคําสัง2 ซื= อหรือคําสัง2 ขายคืนหน่ วยลงทุน"
เนื2 องจากกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดประเภทรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนั=น ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืน
หน่ วยลงทุนแตกต่างไปจากอัตราส่วนและวันเวลาที2บริษัทจัดการกําหนดได้
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
13.3. สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้โดยเสรี เว้นแต่เข้าข้อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน ตามข้อ 13.4
วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ2งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน2 คําขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที2นายทะเบียนพร้อมเอกสาร
หลักฐานต่างๆ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื2อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื2อผูร้ บั โอนหน่ วย
ลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ2งนายทะเบียนจะทําการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน 30 วันนับ
แต่วนั รับคําขอโอนหน่ วยลงทุน ทั=งนี= ผูร้ บั โอนมีหน้าที2จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกําหนดเวลาที2นายทะเบียนนัด
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หมาย
13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่วา่ ทอดใดๆ ใน
กรณีต่อไปนี=
1. การโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือ
หน่ วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี2ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที2ของบริษทั จัดการ และที2แก้ไขเพิ2มเติมในอนาคต
2. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ใช่ผลู้ งทุนสถาบัน หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ ตามที2ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่เป็ น
การโอนทางมรดก
3. การโอนหน่ วยลงทุนส่งผลให้บริษทั จัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที2ที2เกี2ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทั=งนี= ข้อกําหนดเกี2ยวกับ FATCA เป็ นไป
ตามที2กาํ หนดไว้ในข้อ 20.4 ในโครงการจัดการกองทุน
13.5. สิทธิในการลงมติเพือ2 แก้ไขเพิม2 เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื2อทําการแก้ไขเพิ2มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดั การ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไข
เพิ2มเติมโครงการลงทุนได้ต่อเมือ2 ได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ซึง2 คิดตามจํานวน
หน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ2งหนึ2 งของจํานวนหน่ วยลงทุนที2จาํ หน่ ายแล้วทั=งสิ= นของโครงการ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนตามที2
บริษทั จัดการได้กาํ หนดขึ= น และในกรณีที2บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ2 งในสามของจํานวน
หน่ วยลงทุนที2จาํ หน่ ายได้แล้วทั=งหมด บริษทั จัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที2เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื2อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน (Omnibus Account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั=นในส่วนที2เกินกว่าหนึ2 งในสามของ
จํานวนหน่ วยลงทุนที2จาํ หน่ ายได้แล้วทั=งหมด ทั=งนี= เป็ นไปภายใต้หวั ข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ2มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ
แก้ไขวิธีการจัดการ"
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื2อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิที2จะได้รบั เงินคืนเมือ2 โครงการสิ= นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มผี ชู้ าํ ระบัญชีที2สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าํ ระบัญชี โดยจะได้ดาํ เนิ นการให้มีการจําหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชําระภาระ
หนี= สินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามวิธีการที2ระบุไว้ภายใต้หวั ข้อ "การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการ
เฉลี2ยเงินคืนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนเมื2อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อื2น ๆ :
สิทธิในการจํานําหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่ วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย ทั=งนี= นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจํานํา
ให้แก่ผรู้ บั จํานําทีเ2 ป็ นสถาบันการเงินเท่านั=น

ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย กับบริษัทจัดการ

15

13.8. อื2น ๆ :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่ วยลงทุนที2ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที2ผถู้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื= อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี= ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ถือ
ว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที2จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึง2 ลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ที2ได้รบั การ
แต่งตั=งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที2ตนถือ ทั=งนี= ในกรณีที2มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหน่ วยลงทุนชนิ ดนั=น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
14.2. เงือ2 นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
ภายใต้เงือ2 นไขการขายหน่ วยลงทุนของบริษทั จัดการตามที2ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน เมือ2 บริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคําขอเปิ ดบัญชีและใบคําสัง2 ซื= อหน่ วยลงทุนของกองทุนที2กรอกรายละเอียดครบถ้วน
ชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที2ระบุไว้ในหัวข้อ "เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี" และผูจ้ องซื= อหรือผูส้ งั 2 ซื= อ
หน่ วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซื= อหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนในนามของ
บริษทั จัดการจะดําเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผจู้ องซื= อหรือผูส้ งั 2 ซื= อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน โดยผูจ้ องซื= อหรือ
ผูส้ งั 2 ซื= อหน่ วยลงทุนมีหน้าที2ที2จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและจะต้องลงลายมือชือ2 ในบัตรตัวอย่างลายมือชื2อและ
ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื2อผูจ้ องซื= อหรือผูส้ งั 2 ซื= อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต่อเมื2อบริษัทจัดการได้รบั
ชําระค่าซื= อหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื= อหรือผูส้ งั 2 ซื= อนั=นได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนจากบริษทั จัดการ
เรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที2บริษทั จัดการออกให้ในนามบริษทั จัดการเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วย
ลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื= อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้
ในกรณีที2ผถู้ ือหน่ วยลงทุน 2 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื2อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเหล่านั=นเป็ นผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชื2อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื2อสัง2 ซื= อหรือขายคืน
หน่ วยลงทุน และมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั=งเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินที2ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน
อนึ2 ง ในกรณีที2เป็ นการซื= อหน่วยลงทุน จํานวนเงินที2ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนเงินที2ผลู้ งทุน
ชําระเป็ นค่าซื= อหน่ วยลงทุนตามคําสัง2 ซื= อหน่ วยลงทุนเท่านั=น มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการได้รบั จัดสรรหน่ วยลงทุน ทั=งนี= ผู้
ถือหน่ วยลงทุนจะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนไปปรับรายการอีกครั=งเพือ2 แสดงจํานวนหน่ วยลงทุนที2ได้รบั
จัดสรร
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บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน เพือ2 ให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนสามารถ
ใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื2นได้
ในกรณีที2ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจําเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่ วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืSนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี= หรือมีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี= หรือลูกหนี= ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี= ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี= ด้วยทรัพย์สนิ อืน2 ทั=งที2เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพือ2 กองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที2ผอู้ อกตราสารแห่งหนี=
หรือลูกหนี= ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี= ดังนี=
16.1. กรณีที2บริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี= หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1. เมื2อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี= หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายที2มชี ื2ออยูใ่ นทะเบียนผู้
ถือหน่ วยลงทุน ณ วันที2บริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี= หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ ีสทิ ธิในเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที2ได้จากการรับชําระหนี=
16.1.2 เมื2อได้รบั ทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี= บริษทั จัดการจะไม่นําทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที2ได้
จากการรับชําระหนี= มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ ายทรัพย์สินที2ได้จากการรับชําระหนี=
ในโอกาสแรกที2สามารถกระทําได้โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ เว้นแต่กรณีที2ผถู้ อื หน่ วยลงทุนที2มี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที2ได้จากการรับชําระหนี= ตกลงรับชําระหนี= ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั=งนี= ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที2สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที2บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ ายทรัพย์สินที2ได้จากการรับชําระหนี= บริษทั จัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั=นได้ และในกรณีที2มีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที2ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั=น
16.1.3. เมื2อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที2ได้จากการรับชําระหนี= ด้วยทรัพย์สินอืน2 ในแต่ละครั=ง บริษัทจัดการจะเฉลี2ยเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินที2ได้จากการรับชําระหนี= คืนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุนที2มีสิทธิในเงินได้สุทธิน=ันภายใน 45 วันนับตั=งแต่วนั ถัด
จากวันที2มเี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี2ยวกับการเฉลี2ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
ทําการนับตั=งแต่วนั ถัดจากวันที2บริษัทจัดการได้เฉลี2ยเงินคืน เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลา
การเฉลี2ยเงินคืนเป็ นอย่างอื2น
16.1.4. เมื2อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี= หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชําระหนี=
ตามตราสารแห่งหนี= หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุ โลม
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16.2. กรณีที2บริษทั จัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี= หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1. ก่อนการรับชําระหนี= ด้วยทรัพย์สินอื2นที2มิใช่หลักประกันในแต่ละครั=ง บริษัทจัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ2งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ2งหนึ2 งของจํานวนหน่ วยลงทุนที2จาํ หน่ ายได้
แล้วทั=งหมด หรือได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อม
เหตุผลว่าในขณะนั=นการรับชําระหนี= ด้วยทรัพย์สนิ ดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซงึ2 ตรา
สารแห่งหนี= หรือสิทธิเรียกร้องนั=น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ2 ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เกี2ยวกับทรัพย์สินที2กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี= มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและ
ความจําเป็ นในการรับชําระหนี=
16.2.2. เมื2อได้รับทรัพย์สนิ มาจากการรับชําระหนี= บริษทั จัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั=นเพือ2 ใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที2สามาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และจะดําเนิ นการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี=
1. กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที2กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ2งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
เพื2อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
2. กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที2กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษทั จัดการจะจําหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที2สามารถกระทําได้โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในระหว่างที2บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าวในกรณีที2มีคา่ ใช้จา่ ยในการ
บริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3. ในกรณีที2มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี= หรือลูกหนี= ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี= ได้ บริษัทจัดการ
จะดําเนิ นการให้ผถู้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที2มชี ื2ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ วันที2มพี ฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี= หรือ
ลูกหนี= ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี= ได้ เป็ นผูม้ สี ิทธิในเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินอื2นที2ได้จากการรับชําระหนี= ก็ได้
ทั=งนี= ในการดําเนิ นการดังกล่าว บริษัทไม่ตอ้ งนําตราสารแห่งหนี= หรือสิทธิเรียกร้องนั=นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
เงือ2 นไขเพิม2 เติม :
ในการเฉลี2ยเงินคืนแต่ละครั=งตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที2ได้จาก
การรับชําระหนี= ไม่คมุ ้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี2ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดงั กล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที2การเฉลี2ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั=งนี= หากได้มีการจําหน่าย
ทรัพย์สินที2ได้จากการรับชําระหนี= จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิน=ันไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จา่ ยในการเฉลี2ยเงินคืน
บริษทั จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื2นให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที2ปรากฏชื2อ
ตามทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ณ เวลาที2กาํ หนด เท่านั=น
17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย กับบริษัทจัดการ
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บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที2จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที2ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิ ษฐานไว้กอ่ นว่าทะเบียนหน่ วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สนิ อื2น รวมทั=งการให้สิทธิหรือการจํากัด
สิทธิใด ๆ แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที2ปรากฏรายชือ2 ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนิ นการตามอํานาจหน้าที2แล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่ วยลงทุน ในกรณี
ดังนี=
(ก) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีที2การถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี2ยวกับข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที2ของบริษทั จัดการ
(ข) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที2เสนอขายต่อผูล้ งทุนที2มิใช่รายย่อย และการโอนหน่ วยลงทุนจะทําให้ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ ตามที2กาํ หนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทาง
มรดก
(ค) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีทบี2 ริษทั จัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที2ที2เกี2ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน :
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่ วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ2 งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที2จาํ หน่ ายได้แล้วทั=งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื2องหลักเกณฑ์เกี2ยวกับ
ข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที2ของบริษทั จัดการ
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
การดําเนิ นการใดทีโ2 ครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการไปตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที2ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั=งปวง
เห็นชอบให้ดาํ เนิ นการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที2ให้ดาํ เนิ นการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที2กาํ หนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามติน=ันเสียไป
ในกรณีทเี2 ป็ นการขอมติเพื2อแก้ไขข้อผูกพันในเรื2องที2กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึง2 คิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ2งหนึ2 งของจํานวนหน่วยลงทุนที2จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั=งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั=น เว้นแต่กรณีที2กองทุนรวมมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่วยลงทุน
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิม2 เติมดังต่อไปนี= ด้วย
(1) ในกรณีที2เป็ นการขอมติที2มผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกชนิ ด โดยแต่ละชนิ ดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่
เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ ือหน่ วยลงทุนที2ถือหน่ วยลงทุนชนิ ดที2ได้รบั ผลกระทบเกินกึ2งหนึ2 งของจํานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ด
(2) ในกรณีที2เป็ นการขอมติที2มผี ลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่วา่ กรณีใด ให้ได้รบั มติผถู้ ือหน่ วยลงทุนที2
ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย กับบริษัทจัดการ

19

ถือหน่ วยลงทุนชนิ ดที2ได้รบั ผลกระทบเกินกึ2งหนึ2 งของจํานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ด
(3) ในกรณีที2เป็ นการขอมติที2มผี ลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนชนิ ดใดชนิ ดหนึ2 ง ให้ได้รบั มติผถู้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดที2ได้รบั
ผลกระทบเกินกึ2งหนึ2 งของจํานวนหน่ วยลงทุนชนิ ดนั=น
20. วิธีการแก้ไขเพิSมเติมข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ2มเติมส่วนใดส่วนหนึ2 งของข้อผูกพันที2เป็ นไปตามวิธีการที2กาํ หนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที2เป็ นไปตาม
และไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที2ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที2แก้ไขเพิ2มเติมนั=นมีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
การแก้ไขเพิ2มเติมข้อผูกพันในเรื2องที2กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ทั=งนี= เรื2องที2กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง ข้อกําหนดเกี2ยวกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน และเรื2องที2ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้
ถือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ2มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี= ให้มผี ลผูกพันเมื2อได้รับความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ ง
ได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิม2 เติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที2แก้ไขเพิม2 เติมโดยได้รบั มติ
โดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ2มเติมข้อผูกพันนั=นเหมาะสม มีความจําเป็ นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ2มเติมข้อผูกพันไม่วา่ กรณีใด ต้องกระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื2อโดยบุคคลผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทั=งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที2ทาํ การและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเพื2อให้ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั=งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม2 เติมข้อผูกพันพร้อมทั=งเหตุผลและความจําเป็ นให้ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปี ของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพือ2 ผูล้ งทุนทัว2 ไป)
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2. รายละเอียดเพิ2มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงือ2 นไขในการเลิกกองทุน :
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1. เมื2อมีจาํ นวนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด ๆ
2. เมื2อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง2 ให้บริษทั จัดการเลิกกองทุนเปิ ด ในกรณีที2บริษทั จัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที2ของตน
3. เมื2อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ2งหนึ2 งของจํานวนหน่ วยลงทุนที2จาํ หน่ าย
ได้แล้วทั=งหมดของโครงการจัดการ
4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตั=งและจัดการกองทุนรวมเพือ2 ผูล้ งทุนทัว2 ไป หากปรากฏว่า
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ2 งเกินกว่าหนึ2 งในสามของจํานวน
หน่ วยลงทุนที2จาํ หน่ ายได้แล้วทั=งหมดของกองทุนรวมนั=น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(ข) ในกรณีที2ปรากฏพฤติการณ์วา่ บริษัทจัดการดําเนิ นการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่ วยลงทุนโดยรูเ้ ห็นหรือตกลงกับบุคคล
อื2น อันเป็ นการปกปิ ดหรืออําพรางลักษณะที2แท้จริงในการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที2ประสงค์
จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ2 งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที2จาํ หน่ ายได้แล้วทั=งหมดของกองทุนรวมเพือ2 ผูล้ งทุนทัว2 ไป
5. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตั=งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที2มเี หตุอนั ควรสงสัยว่า
อาจมีการจัดตั=งกองทุนรวมเพื2อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรือเพือ2
เป็ นเครื2องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้
ดําเนิ นการแจ้งบริษทั จัดการจะหรือบุคคลที2เกี2ยวข้องทําการชี= แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึง2 ในกรณีที2ไม่มี
การชี= แจง หรือชี= แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรือทําให้เชือ2 ได้วา่ การจัดตั=งกองทุนรวมเป็ นการจัดตั=งกองทุนรวมเพื2อผูล้ งทุนที2
มิใช่รายย่อยเป็ นการทัว2 ไปอย่างแท้จริง และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง2 บริษัทจัดการจะทําการแก้ไข หรือ
ดําเนิ นการใด ๆ และบริษทั จัดการไม่สามารถดําเนิ นการตามที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง2 ได้ หรือดําเนิ นการ
แล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพือ2 ผูล้ งทุนที2มิใช่รายย่อยเป็ นการทัว2 ไปอย่างแท้จริง
6. เมื2อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ
22.2. การดําเนิ นการของบริษัทจัดการ เมื2อเลิกกองทุนรวม :
เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอืน2 เมือ2 ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 บริษทั จัดการจะดําเนิ นการดังต่อไปนี= เพือ2
เลิกกองทุน
(ก) ยุติการรับคําสัง2 ซื= อและคําสัง2 ขายคืนหน่ วยลงทุนตั=งแต่วนั ทําการที2ปรากฏเหตุตาม 22.1
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที2มีชื2ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน รวมทั=งแจ้งเป็ นหนังสือ
ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั=งนี= ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทําการที2ปรากฏเหตุตาม 22.1
(ค) จําหน่ ายทรัพย์สินที2เหลืออยูข่ องกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําการที2ปรากฏเหตุตาม 22.1 เพื2อ
รวบรวมเงินเท่าที2สามารถกระทําได้เพื2อชําระค่ารับซื= อคืนหน่ วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชําระค่ารับซื= อคืนหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที2รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วนั ทําการที2ปรากฏเหตุตาม 22.1 และเมือ2 ได้ดาํ เนิ นการชําระค่ารับซื= อคืนหน่ วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็ นการเลิก
กองทุน
ในกรณีที2มีการเลิกกองทุนเพราะเหตุที2ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนิ นการ ดังต่อไปนี=
(1) แจ้งเป็ นหนังสือให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์และสํานักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที2หน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมนั=นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั=งนี= ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทํา
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การ
(2) ดําเนิ นการด้วยวิธีการใด ๆ เพื2อให้ผถู้ อื หน่ วยลงทุนและผูล้ งทุนทัว2 ไปทราบเรื2องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดย
จัดให้มีขอ้ มูลเรื2องดังกล่าวไว้ ณ สถานที2ในการซื= อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น และ
(3) จําหน่ ายทรัพย์สินที2เหลืออยูข่ องกองทุนรวมเพื2อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ และตัวx สัญญาใช้เงินที2มีกาํ หนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมือ2 ทวงถาม ให้เสร็จสิ= นก่อนวันเลิกกองทุน
23. การชําระบัญชีเมืSอเลิกกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชําระบัญชี โดยจะแต่งตั=งผูช้ าํ ระบัญชีที2สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื2อทํา
หน้าที2รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที2คงเหลือจากการชําระหนี= สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ อื หน่ วยลงทุน รวมทั=งทํา
การอย่างอื2นตามแต่จาํ เป็ นเพื2อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ= น ทั=งนี= ตามหลักเกณฑ์ เงือ2 นไข และวิธีการที2คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวมและผูช้ าํ ระบัญชีจะดําเนิ นการเฉลี2ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิเท่าที2คงเหลืออยูต่ าม
สัดส่วนจํานวนหน่ วยลงทุนที2ผถู้ ือหน่ วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที2ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื2อได้ชาํ ระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าํ ระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยูใ่ ห้ผชู้ าํ ระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิiของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที2ผ่านการอนุ มตั ิจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ2มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที2แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ2 งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม
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คูม่ ือผูล้ งทุน Investor Guide
สิทธิของผูล้ งทุน Rights of Investors
1. สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื2อบริษัทจัดการทุกแห่งที2ได้มอบหมายให้บุคคลธรรมดา หรือนิ ตบิ ุคคลเป็ นตัวแทนสนับสนุ น
เพื2อการขายและรับซื= อคืนหน่ วยลงทุน 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. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกีย2 วกับชื2อ ที2อยู่ ของบริษัทจัดการ ผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยลงทุนและตัวแทนสนั บสนุ น รวมทั=ง
ชื2อ ที2อยู่ และเลขประจําตัวของพนักงานผูท้ าํ หน้าที2ขายหรือรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนของนิ ติบุคคลดังกล่าว 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. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี2ยวกับความเสี2ยงที2เกีย2 วข้องกับหน่วยลงทุนที2ได้รบั คําแนะนําเพื2อซื= อหน่ วยลงทุนนั=น
ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกีย2 วกับความเสี2ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อเท็จจริงที2มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้ งทุนหรือต่อการตัดสินใจลงทุน
เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที2อยูใ่ นขั=นตอนการดําเนิ นการเพือ2 การควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม
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. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี2ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมหรือผลตอบแทนที2ตวั แทนอาจ
ได้รบั จากการซื= อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน 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. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่อในลักษณะที2เป็ นการขายโดยผูล้ งทุนมิได้รอ้ งขอ (Cold Calling)* ผู้
ลงทุนมีสทิ ธิดงั นี= The right to refuse any contact without a request of investor (cold calling), in which the investor
shall have the following rights:
1) ขอทราบชือ2 ผูต้ ิดต่อ ชื2อนิ ติบุคคลที2ผตู้ ิดต่อสังกัด To request the name of contact person and name of juristic
person which the person making contact performs duties for.
2) วัตถุประสงค์ในการติดต่อ The objective of the contact.
3) สิทธิที2ผลู้ งทุนจะแสดงเจตนาว่า ไม่ตอ้ งการได้รบั การติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.
7. สิทธิของผูล้ งทุนที2ไม่ใช่ผลู้ งทุนสถาบันที2จะยกเลิกคําสัง2 ซื= อหน่ วยลงทุนหรือขายคืนหน่ วยลงทุนในกรณีทเี2 ป็ นการขายโดย
ผูล้ งทุนมิได้รอ้ งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption order in the
case of cold calling.
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การร้องเรียน Complaint
1. วิธีการร้องเรียน Procedures for making a complaint
ผูล้ งทุนสามารถร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงการร้องเรียนโดยทางวาจาที2มีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที2
เกี2ยวกับ The investor can file a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing,
concerning.
 การดําเนิ นธุรกิจของบริษทั หรือตัวแทน หรือ the operation of the Company or its distributors, or
 การปฏิบตั ิหน้าที2ของพนักงานบริษัทหรือของตัวแทนอย่างมีนัยสําคัญ หรือ the performance of duties by the staff
of the Company or its distributors, or
 เกี2ยวกับการปฏิบตั ิที2ผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสัง2 ของทางราชการที2บริษัทหรือตัวแทนต้องถือปฏิบตั ิ เช่น กระทําไม่
สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขัดต่อโครงการจัดการกองทุนรวม หรือหนังสือชี= ชวนของกองทุน หรือการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําคัญต่อลูกค้า หรือการกระทําใดๆที2ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า เป็ นต้น 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. สถานที2รอ้ งเรียน Where to file a complaint
 บริษทั จัดการ Management Company
ส่วนบริการลูกค้า
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
เลขที2 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั=น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2276-2239 e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com
Customer Service Department
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
400/22 KASIKORNBANK Bldg. 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road Samsen Nai, Phaya Thai Bangkok
10400 Telephone No. 0-2673-3888 Facsimile No. 0-2276-2239
e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com
 ฝ่ ายกํากับธุรกิจจัดการลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2695 9999 http://www.sec.or.th
The Office of the Securities and Exchange Commission Thailand
333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephone No. 0-2695 9999 http://www.sec.or.th
 ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื= อคืนหน่ วยลงทุนทุกแห่ง All fund selling agents
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