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กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 
K Complex Return 3YC Fund Not for Retail Investors : KCR3YC-AI 

 

กองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่เท่านั=น 
กองทุนรวมที?มีความเสี?ยงสูงหรือซบัซอ้น 

 

ผูล้งทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี3 ในช่วงเวลา 6 ปีได ้และกองทุนนี3 ลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อก 
 จึงมีความเสี�ยงที�ผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 

 
คาํเตือน 

• กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที�มีการจ่าย
ผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง และลงทุนในตราสารแห่งหนี3 และ/หรือเงินฝากทั3งในและต่างประเทศ 
ดงันั3น กองทุนอาจมีความเสี�ยงจากการผิดนัดชาํระหนี3  เนื�องจากบริษัทผูอ้อกตราสาร/คู่สญัญานั3นๆไม่สามารถ
ชาํระคืนเงินตน้หรือดอกเบี3 ยใหก้องทุนเมื�อถึงวนัที�ครบกาํหนดอายุตราสาร ซึ�งส่งผลใหก้องทุนอาจไดร้ับคืนเงิน
ตน้ไม่เต็มจาํนวนได ้

• กองทุนมีการจ่ายผลตอบแทนซบัซอ้นขึ3 นอยูก่บัการเคลื�อนไหวของดชันีอา้งอิงของสญัญาวอรแ์รนท ์(Warrant) ที�
กองทุนไปลงทุน ผูล้งทุนควรศึกษาเงื�อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนซึ�งขึ3 นอยู่กบัการเคลื�อนไหวของระดับ
ของดชันีดงักล่าวอยา่งรอบคอบก่อนการตดัสินใจ 

• กองทุนมีการลงทุนหรือมีไวซึ้�งสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารงาน (Efficient Portfolio 
Management) ทาํใหก้องทุนนี3 มีความเสี�ยงมากกว่ากองทุนอื�น จึงเหมาะสมกบัผูล้งทุนที�ตอ้งการผลตอบแทนสูง
และรบัความเสี�ยงไดส้งูกว่าผูล้งทุนทั �วไป 

• ขอ้ความในหนังสือชี3 ชวนมิใช่คาํแนะนําทางดา้นภาษี บัญชี กฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ขอ้มูลใดๆ ที�บริษัท
จัดการหรือผู้สนับสนุนการขายของบริษัทจัดการใหแ้ก่ผู ้ลงทุน (โดยลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจา) มิใช่
คาํแนะนําในการลงทุนในกองทุน และมิไดเ้ป็นการรับรองหรือรับประกนัผลตอบแทนที�จะไดจ้ากการลงทุนใน
กองทุนตามที�ประมาณการไว ้ผูที้�สนใจจะลงทุนในกองทุนควรมั �นใจว่า ตนมีความเขา้ใจในลักษณะของกองทุน
และประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี�ยงและสถานะทางการเงินของตน ดังนั3น ผูล้งทุนควรศึกษา
ขอ้มลูในหนังสือชี3 ชวน ซึ�งรวมถึงประโยชน์และความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งและวิเคราะหก์ารลงทุนในกองทุนดว้ยตนเอง 
ก่อนการตดัสินใจลงทุน  

• การลงทุนในกองทุนนี3 เหมาะกบัผูล้งทุนที�สามารถรบัความเสี�ยงจากการสูญเสียเงินลงทุนทั3งหมดหรือบางส่วนได ้
เนื�องจากเงินลงทุนในกองทุนไม่ใช่เงินฝากหรือภาระผกูพนัของธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่อผูล้งทุน และไม่ได้
รบัการคํ3าประกนัจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินใดๆ รวมทั3ง กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 6 ปี ผูล้งทุนจึงไม่
สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกาํหนดอายุโครงการได ้

• หน่วยลงทุนในกองทุนอยู่ภายใตข้อ้จาํกดัการโอนและการขายต่อ ซึ�งหน่วยลงทุนนี3 อาจจะโอนหรือขายต่อไม่ได ้
เวน้แต่ ไดร้ับอนุญาตตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. WX6X และกฎหมาย ก.ล.ต. 
ตามที�แกไ้ขเพิ�มเติมหรือออกใหม่เป็นครั3งคราว อย่างไรก็ตาม นอกจากขอ้จาํกดัการโอนหรือขอ้ยกเวน้ดังกล่าว  
ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขายหรือโอนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขที�ระบุในหนังสือชี3 ชวน
ฉบบันี3  
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ลกัษณะสาํคญั 
 
อายโุครงการ ประมาณ 6 ปี แต่ไม่ตํ �ากว่า W ปี ZZ เดือน และไม่เกิน 6 ปี  

Z เดือน 
วนัที?ที?ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั=งและจดัการ
กองทุน 

6[ ตุลาคม WX\W 

ระยะเวลาเสนอขายครั=งแรก 22 – 31 มกราคม WX\W 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมผสม แบบไม่กาํหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี3 และสญัญาวอรแ์รนท ์

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื3 อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสญัญาวอรแ์รนท ์(Warrant) ที�มีการจา่ย
ผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง (Index level) คือ ดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 
ประมาณรอ้ยละ \ ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และจะลงทุนในตราสารหนี3 และ/หรือเงินฝากทั3งในและ
ต่างประเทศ ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณรอ้ยละ gh 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื�อใหเ้งินลงทุนเติบโตเป็นรอ้ยละ Z[[ ของเงินลงทุน
ทั3งหมด เมื�อครบอายุโครงการ  
 

อยา่งไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี3 ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ �ากว่าที�สามารถลงทุนได ้(Non – 
Investment grade) เฉพาะกรณีที�ตราสารหนี3 นั3นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�สามารถลงทุนได ้
(Investment grade) ขณะที�กองทุนลงทุนเท่านั3น  
 

ทั3งนี3  กองทุนจะชาํระคืนเงินตน้เต็มจาํนวนใหผู้ล้งทุน โดยกองทุนจะชาํระคืนเงินตน้รอ้ยละ W.X ของเงินลงทุน ณ 
สิ3 นปีที� Z และ W และรอ้ยละ gX ของเงินลงทุน พรอ้มผลตอบแทน(ถา้มี) เมื�อครบอายุโครงการ 
 

สญัญาวอรแ์รนทที์�กองทุนลงทุนจะออก รบัรอง รบัอาวลั หรือคํ3าประกนัโดยธนาคารพาณิชยไ์ทย หรือสถาบนั
การเงินไทย หรือธนาคารซึ�งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบนัการเงินต่างประเทศ โดยมลูค่าตาม
ขนาดของสญัญา (Notional Amount) ที�กองทุนลงทุนจะมีมลูค่าไม่เกินทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั3งนี3  ในการทาํ
สญัญาวอรแ์รนท ์ธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่างประเทศจะไม่สามารถจา่ยผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาทใหแ้ก่
กองทุนได ้ เนื�องจากติดเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันั3น ในการจ่ายผลตอบแทน ธนาคารหรือสถาบนั
การเงินต่างประเทศจะจ่ายเงินเป็นสกุลดอลลารส์หรฐั เมื�อกองทุนไดร้บัผลตอบแทนเป็นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั 
กองทุนจะทาํการแลกเปลี�ยนกบัธนาคารพาณิชยไ์ทยเพื�อแลกเงินสกุลดอลลารส์หรฐัเป็นสกุลเงินบาท ตามอตัรา
แลกเปลี�ยนในช่วงเวลานั3น ดงันั3น ผูล้งทุนจึงมีความเสี�ยงที�เกิดจากคู่สญัญา (Counterparty risk) จากการทาํ
สญัญาวอรแ์รนท ์และความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน (Foreign exchange rate risk)  
 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที�มีสญัญาซื3 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั3งอาจลงทุนในสญัญาซื3 อขาย
ล่วงหน้าเพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสาํหรบัการ
ลงทุนในตราสารหนี3 และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน (Hedging) 
ทั3งจาํนวน 
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ทั3งนี3  การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ�ง มิใหร้วมถึงช่วงเวลาดงัต่อไปนี3   
(ก) ช่วงระหวา่งรอการลงทุน ซึ�งมีระยะเวลาประมาณ 6[ วนันับแต่วนัที�จดทะเบียนกองทรพัยสิ์น และ  
(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึ�งมีระยะเวลาประมาณ 6[ วนั 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะเลิกกองทุนในกรณีที�กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที�บริษัทจดัการ
พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั3งแต่วนัที�จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที�
สถานการณก์ารลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสารและไม่สามารถหาตราสารใหม่
ทดแทนได ้ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ 

ประมาณการตราสารและสดัสว่นที?ลงทุน 

ตราสารที?ลงทุน* 
อนัดบัความน่าเชื?อถือ
ของผูอ้อกตราสาร** 

สดัสว่นการลงทุน 
โดยประมาณ 

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 24.00% 
เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 24.00% 
หุน้กูบ้ริษัท ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน), ประเทศไทย  A+/TRIS 24.00% 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ และไม่มีประกนัของบริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
(มหาชน), ประเทศไทย 

A-/TRIS 22.00% 

สญัญาวอรแ์รนท ์ที�ออกโดย JP Morgan Structure Product B.V. คํ3า
ประกนัโดย JP Morgan Chase Bank N.A. 

Aa2/Moody's 6.00% 

รวม 100.00% 

* บริษัทจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการเปลี�ยนแปลงทรพัยสิ์นที�ลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนไดต่้อเมื�อเป็นการดาํเนินการภายใต้
สถานการณ์ที�จาํเป็นและสมควรเพื�อรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ทําใหค้วามเสี�ยงของทรัพยสิ์นที�ลงทุน
เปลี�ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาํคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี3 อื�นแทน และ/หรือเพิ�มเติมจากตราสารที�ระบุไว ้
ขา้งตน้ ซึ�งตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตรา
สารที�ลงทุนอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ทั3งนี3  การเปลี�ยนแปลงดงักล่าวอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที�
ประมาณการไว ้
** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�แสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหนึ�งในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�บริษัทจดัการ
จะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน 
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รายละเอียดของสญัญาวอรแ์รนทที์?กองทุนลงทุน  

ดชันีอา้งอิง ดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 

สกุลเงินที?กองทุนลงทุน สกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) 

อายตุราสาร 6 ปี 

อตัราสว่นรว่ม 
(Participation Rate) 

รอ้ยละ ZZX 

ทั3งนี3  อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดชันีอา้งอิงอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ 
หากสภาวะตลาดมีการเปลี�ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

เงื?อนไขการจา่ย
ผลตอบแทน 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาวอรแ์รนทข์ึ3 นอยูก่บัการเพิ�มขึ3 นของระดบัของดชันี S&P 
Economic Cycle Factor Rotator Index โดยสามารถเพิ�มขึ3 นแบบไม่จาํกดั ดงันั3น กองทุนจะ
ไดร้บัผลตอบแทนแบบไม่จาํกดั 

เหตกุารณที์?สง่ผล
กระทบตอ่การลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิที�จะนําเงินส่วนที�ลงทุนในสญัญาวอรแ์รนทไ์ปลงทุนในทรพัยสิ์นอื�นที�
ใกลเ้คียงตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน จนครบอายุกองทุน โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์
สงูสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ�งผลตอบแทนอาจเปลี�ยนแปลงจากที�กาํหนดไว ้ในกรณีที�เกิด
เหตุการณใ์ดเหตุการณห์นึ�งต่อดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (ดชันี
อา้งอิง) ดงัต่อไปนี3  
Z)  มีการยกเลิกดชันีอา้งอิง 
W)  ดชันีอา้งอิงหยุดการคาํนวณ อนัเนื�องมาจากตลาดหลกัทรพัยที์�เกี�ยวขอ้งปิดทาํการ
ติดต่อกนั 6 วนัทาํการ หรือผูใ้หบ้ริการดชันีงดประกาศระดบัของดชันีติดต่อกนั 6 วนัทาํการ 
6)  มีการเปลี�ยนแปลงวิธีการคาํนวณดชันี 
h)  มีการเปลี�ยนแปลงผูใ้หบ้ริการดชันี 
X)  มีการเปลี�ยนแปลงกฎหมายหรือขอ้บงัคบัที�ส่งผลกระทบต่อดชันีอา้งอิง 
\)  ผูอ้อกสญัญาวอรแ์รนทที์�มีการจา่ยผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง มีตน้ทุนใน
การป้องกนัความเสี�ยงเพิ�มขึ3 น เช่น จากการเพิ�มขึ3 นของอตัราการเสียภาษีอากร ค่าใชจ้า่ย และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
�)  มีเหตุการณใ์ดๆที�ทาํใหผู้อ้อกสญัญาวอรแ์รนทที์�มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของ
ดชันีอา้งอิงไม่สามารถป้องกนัความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของราคาดชันีอา้งอิงได ้โดยผู้
ออกสญัญาวอรแ์รนทไ์ดใ้ชค้วามพยายามอยา่งถึงที�สุดในการแกไ้ขปัญหาแลว้ แต่อยา่งไรก็ตาม
ผูอ้อกสญัญาวอรแ์รนทย์งัคงไดร้บัผลกระทบดงัต่อไปนี3   
          Z. ไม่สามารถหา สรา้ง สรา้งใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือ
สินทรพัยเ์พื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นราคาตามเงื�อนไขและขอ้ผกูพนัที�เกี�ยวขอ้งกบัสญัญาวอร์
แรนทนั์3น หรือ 
          W. ไม่สามารถขายหรือไม่ไดร้บัการชาํระเงินคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรพัยที์�
ลงทุน 
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เงื?อนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน 
 

 
เงื?อนไข เงินตน้และผลตอบแทนที?จะไดร้บั 

กรณีที? S ระดบัของดชันี S&P Economic Cycle Factor 
Rotator Index ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง 

มากกว่า วนัเริ�มตน้สญัญา 

100 % ของเงินตน้ + ผลตอบแทนไม่จาํกดั 

กรณีที? T ระดบัของดชันี S&P Economic Cycle Factor 
Rotator Index ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง 

เทา่กบั วนัเริ�มตน้สญัญา 

100% ของเงินตน้ 

กรณีที? U ระดบัของดชันี S&P Economic Cycle Factor 
Rotator Index ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง  

นอ้ยกว่า วนัเริ�มตน้สญัญา 

100% ของเงินตน้ 

สูตรการคาํนวณผลตอบแทน 

ผลตอบแทนที�จะไดร้บั = PR x Max [0%, (Final Index Level / Initial Index Level) – 100%] 
 
โดย 
PR = อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) 
Final Index Level = ระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัพจิารณาดชันีอา้งอิง 
Initial Index Level = ระดบัของดชันีอา้งอิง ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 
 
วนัเริ�มตน้สญัญา คือ วนัที�กองทุนเริ�มลงทุนในสญัญาวอรแ์รนท ์หากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดของดชันีอา้งอิง ซึ�งไม่มีการ
คาํนวณดชันีอา้งอิงนั3น ใหใ้ชร้ะดบัของดชันีของวนัทาํการถดัไป 
 
บริษัทจดัการจะแจง้วนัพิจารณาดชันีอา้งอิงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน ZX วนัทาํการนับแต่วนัจดทะเบียนทรพัยสิ์น
เป็นกองทุน แต่หากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดใหเ้ลื�อนเป็นวนัทาํการถดัไป ทั3งนี3  วนัพิจารณาดชันีอา้งอิงอาจเปลี�ยนแปลง
ได ้ในกรณีที�สถานการณก์ารลงทุนทั3งในและหรือต่างประเทศไม่เหมาะสมและจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบโดยเร็ว 
 
การคาํนวณผลตอบแทน 
ตวัอยา่งการไดร้บัคืนเงินตน้และผลตอบแทนจากการลงทุน 
 สมมติฐาน: 

- เงินลงทุน 1,000,000 บาท 

- ประมาณการการชาํระคืนเงินตน้จากการรบัซื3 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั คือ รอ้ยละ W.X ณ สิ3 นปีที� Z และ W 

และรอ้ยละ gX เมื�อครบอายุกองทุน 

- อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index จากการลงทุนใน

สญัญาวอรแ์รนท ์คือ รอ้ยละ 115 

- ระดบัของดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index ดงันี3  
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 ระดบัของดชันี  
S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 

ณ วนัเริ?มตน้สญัญา 

ระดบัของดชันี  
S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 

ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง 

กรณีที? 1 400 440 

กรณีที? 2 400 400 

กรณีที? 3 400 360 

 
ตวัอยา่งรูปแบบการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทน ในแตล่ะกรณี 

 เงินตน้และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินตน้และ
ผลตอบแทนทั3งหมด
ของกองทุนเมื�อครบ

อายุโครงการ
ประมาณ 6 ปี*** 

(1)+(2)+(3)+(4) 

เงินตน้ที�ไดร้บัจากการ
รบัซื3 อคืนอตัโนมติั  

ณ สิ3 นปีที� Z* 
(1) 

เงินตน้ที�ไดร้บัจากการ
รบัซื3 อคืนอตัโนมติั  

ณ สิ3 นปีที� W* 
(2) 

เงินตน้ที�ไดร้บัเมื�อ
ครบอายุกองทุน* 

 (3) 

ผลตอบแทนที�ไดร้บัเมื�อครบ
อายุกองทุน** 

(4) 

กรณีที� 
1 

2.5% ของเงินลงทุน 
 
 
 

1,000,000 x 2.5% 
= 25,000 บาท 

2.5% ของเงินลงทุน 
 
 
 

1,000,000 x 2.5% 
= 25,000 บาท 

95% ของเงินลงทุน 
 
 

 
1,000,000 x 95%  

= 950,000 บาท 

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

11.5% 
 

1,000,000 x 11.5%  
= 115,000 บาท 

1,115,000 บาท 

กรณีที� 
2 

2.5% ของเงินลงทุน 
 
 
 

1,000,000 x 2.5% 
= 25,000 บาท 

2.5% ของเงินลงทุน 
 
 
 

1,000,000 x 2.5% 
= 25,000 บาท 

95% ของเงินลงทุน 
 
 

 
1,000,000 x 95%  

= 950,000 บาท 

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

0% 
 

1,000,000 x 0%  
= 0 บาท 

1,000,000 บาท 

กรณีที� 
3 

2.5% ของเงินลงทุน 
 
 
 

1,000,000 x 2.5% 
= 25,000 บาท 

2.5% ของเงินลงทุน 
 
 
 

1,000,000 x 2.5% 
= 25,000 บาท 

95% ของเงินลงทุน 
 
 

 
1,000,000 x 95%  

= 950,000 บาท 

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

0% 
 

1,000,000 x 0%  
= 0 บาท 

1,000,000 บาท 

หมายเหตุ:  
* กองทุนชาํระคืนเงินตน้เต็มจาํนวน 
** เงินลงทุนในสญัญาวอรแ์รนทจ์ะถูกแปลงเป็นเงินสกุลดอลลารส์หรฐั ณ วนัที�ลงทุน ดงันั3น ผลตอบแทนอาจเปลี�ยนแปลง
ได ้โดยขึ3 นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี�ยงที�จะไดร้บัผลตอบแทนสงูหรือตํ �ากวา่
ที�ระบุไวไ้ด ้
*** จาํนวนเงินการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนเป็นจาํนวนเงินหลงัหกัค่าใชจ้า่ยแลว้ 
**** ตวัเลขเงินตน้และผลตอบแทนเป็นเพียงตวัอยา่งการคาํนวณเพื�อประกอบการอธิบายเท่านั3น มิไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า
ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามที�แสดงไว ้
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ตวัอยา่งการไดร้บัผลตอบแทนของกรณีที? S ตามการเปลี?ยนแปลงของอตัราแลกเปลี?ยนเงินสกุลดอลลารส์หรฐั 
จากตวัอยา่งรปูแบบการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนตามกรณีที� Z ผลตอบแทนที�ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั  
อาจเปลี�ยนแปลงได ้โดยขึ3 นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลดอลลารส์หรฐั ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน 

กรณีค่าเงินดอลลารส์หรฐัแข็งค่าขึ3 นเมื�อเทียบกบัค่าเงินบาท  
สมมติ: อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ลงทุน เท่ากบั 66 บาท ต่อ Z ดอลลารส์หรฐั 
          อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน เท่ากบั 6h บาท ต่อ Z ดอลลารส์หรฐั 
 
กรณีค่าเงินดอลลารส์หรฐัอ่อนค่าลงเมื�อเทียบกบัค่าเงินบาท 
สมมติ: อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�ลงทุน เท่ากบั 66 บาท ต่อ Z ดอลลารส์หรฐั 
          อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน เท่ากบั 6W บาท ต่อ Z ดอลลารส์หรฐั 
 
ณ วนัที�ลงทุน เงินลงทุน Z,[[[,[[[ บาท เท่ากบั Z,[[[,[[[ บาท/66 = 6[,6[6.[6 ดอลลารส์หรฐั  

การ
เปลี�ยนแปลง

ของอตัรา
แลกเปลี�ยน
เงินดอลลาร์

สหรฐั 

เงินตน้และ/หรือผลตอบแทน รวมเงินตน้และ
ผลตอบแทนทั3งหมด
ของกองทุนเมื�อครบ

อายุโครงการ
ประมาณ 6 ปี *** 

(1)+(2)+(3)+(4) 

เงินตน้ที�ไดร้บัจาก
การรบัซื3 อคืน

อตัโนมติั  
ณ สิ3 นปีที� Z * 

(1) 

เงินตน้ที�ไดร้บัจาก
การรบัซื3 อคืน

อตัโนมติั  
ณ สิ3 นปีที� W * 

(2) 

เงินตน้ที�ไดร้บัเมื�อ
ครบอายุกองทุน * 

 (3) 

ผลตอบแทนที�ไดร้บั 
เมื�อครบอายุกองทุน ** 

(4) 

Z) กรณี
ค่าเงิน
ดอลลาร์
สหรฐัแข็ง
ค่าขึ3 นเมื�อ
เทียบกบั
ค่าเงินบาท 

 
 
 
 

2.5%  
ของเงินลงทุน 

 
 

1,000,000 บาท  
x 2.5%  

= 25,000 บาท 

 
 
 
 

2.5%  
ของเงินลงทุน 

 
 

1,000,000 บาท  
x 2.5%  

= 25,000 บาท 

 
 
 
 

95%  
ของเงินลงทุน 

 
 

1,000,000 บาท  
x 95%  

= 950,000 บาท 

115% x Max [0%,  
(440/400) – 100%]  

= 11.5% 
 

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

 
3,484.85 ดอลลารส์หรฐั x 34  

= 118,484.90 บาท 

1,118,484.90 
บาท 

W) กรณี
ค่าเงิน
ดอลลาร์
สหรฐัอ่อน
ค่าลงเมื�อ
เทียบกบั
ค่าเงินบาท 

115% x Max [0%,  
(440/400) – 100%]  

= 11.5% 
 

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

 
3,484.85 ดอลลารส์หรฐั x 32  

= 111,515.20 บาท 

1,111,515.20
บาท 

หมายเหตุ:  
* กองทุนชาํระคืนเงินตน้เต็มจาํนวน 
** เงินลงทุนในสญัญาวอรแ์รนทจ์ะถูกแปลงเป็นเงินสกุลดอลลารส์หรฐั ณ วนัที�ลงทุน ดงันั3น ผลตอบแทนอาจเปลี�ยนแปลงได ้
โดยขึ3 นอยูก่บัอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�คาํนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี�ยงที�จะไดร้บัผลตอบแทนสงูหรือตํ �ากวา่ที�ระบุ
ไวไ้ด ้
*** จาํนวนเงินการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนเป็นจาํนวนเงินหลงัหกัค่าใชจ้า่ยแลว้ 
**** ตวัเลขเงินตน้ ผลตอบแทน และอตัราแลกเปลี�ยนเงินดอลลารส์หรฐั เป็นเพียงตวัอยา่งการคาํนวณเพื�อประกอบการ
อธิบายเท่านั3น มิไดเ้ป็นการรบัประกนัวา่ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามที�แสดงไว ้
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รายละเอียดของดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 

วนัที?เริ?มใชด้ชันี Z\ สิงหาคม WXXg 
ตวัชี= วดั ดชันี S&P 500  

Bloomberg Ticker SPECFR6P Index 

สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

ผูจ้ดัทาํดชันี S&P Dow Jones Indices LLC 

Website https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-economic-cycle-factor-rotator-index 

 
S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (SPECFR6P Index) เป็นดชันีที� S&P จดัทาํขึ3 น ประกอบดว้ยดชันียอ่ย h ดชันี 
(sub-indices) ไดแ้ก่ 

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)  

ดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (SPECFR6P Index) เกิดจากการใชด้ชันียอ่ยที�สะทอ้นกลยุทธก์ารลงทุน
ใหเ้หมาะสมกบัแต่ละช่วงของวฏัจกัรเศรษฐกิจ โดยจะเลือกใชด้ชันียอ่ยทีละ Z ดชันี ซึ�งจะมีการพจิารณาปรบัเปลี�ยนดชันี
ยอ่ยทุกเดือน (monthly basis) โดยองคป์ระกอบของแต่ละดชันียอ่ยจะมีการจดัสรรสดัส่วนการลงทุนเป็นรายวนั (daily 
basis) ระหวา่งหุน้ ตราสารหนี3  (S&P 5-Year U.S. Treasury Note Futures Excess Return Index : SPUST5P Index) 
และเงินสด โดยมีเป้าหมายจาํกดัความผนัผวนไวที้�รอ้ยละ \ ต่อปี 

ดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index จะใชด้ชันี Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) ซึ�งเป็นดชันีชี3
วดักิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรฐัฯ ในการระบุวา่เศรษฐกิจอยูใ่นช่วงชะลอตวั (Slowdown) ช่วงถดถอย (Recession) ช่วง
ฟื3 นตวั (Recovery) หรือช่วงขยายตวั (Expansion) กลยุทธก์ารลงทุนในแต่ละช่วงวฏัจกัรเศรษฐกิจมีรายละเอียดดงันี3  

วฏัจกัรเศรษฐกิจ กลยทุธก์ารลงทุน ดชันียอ่ยที?ใช ้ ลกัษณะหุน้ที?เป็นสว่นประกอบของดชันียอ่ย 

ช่วงชะลอตวั 
(Slowdown) 

Quality 

S&P Buyback Daily Risk Control 
6% Excess Return Index 
(SPECFB6P Index) 

หุน้ที�มีอตัราผลตอบแทนจากกระแสเงินสด (Free 
cash flow) สงูสุด โดยพิจารณาจากหุน้ที�มี
อตัราส่วนการซื3 อคืน (Buyback ratio) สงูสุด 

ช่วงถดถอย 
(Recession) 

Low Volatility 

(High Dividend) 

S&P Low Volatility High Dividend 
Daily Risk Control 6% Excess 
Return Index (SPECFL6P Index) 

หุน้ที�มีอตัราการจา่ยเงินปันผลสงูสุดในช่วง ZW 
เดือน และมีความผนัผวนตํ �าสุดในช่วง Z ปี 

ช่วงฟื3 นตวั 
(Recovery) 

Value 

S&P Value Daily Risk Control 
6% Excess Return Index 
(SPECFV6P Index) 

พิจารณาหุน้จากอตัราส่วนมลูค่าตามบญัชีต่อราคา 
(Book value to price ratio) อตัราส่วนกาํไรต่อ
ราคา (Earning to price ratio) และอตัราส่วน
ยอดขายต่อราคา (Sales to price ratio) 

ช่วงขยายตวั 
(Expansion) 

Momentum 

S&P Momentum Daily Risk 
Control 6% Excess Return Index 
(SPECFM6P Index) 

หุน้ที�มีผลการดาํเนินงานดีอยา่งต่อเนื�อง 
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นโยบายป้องกนัความเสี?ยงดา้นอตัราแลกเปลี?ยน 

สาํหรบัการลงทุนในตราสารหนี3 และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 
(Hedging) ทั3งจาํนวน  

สาํหรบัผลตอบแทนของสญัญาวอรแ์รนท ์กองทุนไม่ไดป้้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน 

ตวัชี= วดั (Benchmark) 

ไม่มี เนื�องจากกองทุนไม่สามารถวดัผลการดาํเนินงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนขึ3 นอยูก่บัเงื�อนไขการ
จ่ายผลตอบแทนของสญัญาวอรแ์รนท ์ซึ�งมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงที�สรา้งขึ3 นสาํหรบักองทุนนี3 โดยเฉพาะ 

3. กองทุนรวมนี= เหมาะสมกบัผูล้งทุนที?มีความคาดหวงัอยา่งไร 

กองทุนรวมนี3 เหมาะสมกับผูล้งทุนที�คาดหวงัผลตอบแทนส่วนเพิ�มจากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนท์ ที�มีการจ่าย
ผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง โดยสามารถยอมรบัความเสี�ยงจากการลงทุนในหลกัทรพัยด์งักล่าวได ้ 
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คาํถาม/คาํตอบเกี?ยวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที?สาํคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนนี= เป็นกองทุนที?มีการกาํหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 
อยา่งไร 

กองทุนนี3 เป็นกองทุนสาํหรบัผูล้งทุนที�มิใช่รายยอ่ยเท่านั3น โดยกองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

1.2 กองทุนนี= มีจาํนวนเงินทุนของโครงการเทา่ใด 

5,000 ลา้นบาท โดยสามารถเพิ�มจาํนวนเงินทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายไดไ้ม่เกิน �X[ ลา้นบาท 

1.3 กองทุนนี= เหมาะสมที?จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี= เป็นระยะเวลา
เทา่ใด 

การลงทุนในกองทุนนี3 เหมาะกบัเงินลงทุนส่วนที�ผูล้งทุนยอมรบัความเสี�ยงจากการลงทุนในหลกัทรพัยที์�มีการจ่าย
ผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดชันีอา้งอิง อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากเป็นกองทุนที�มีอายุประมาณ 6 ปี เงินลงทุนที�
จะนํามาลงทุนในกองทุนนี3 จะตอ้งเป็นเงินส่วนที�สามารถลงทุนไดต้ามอายุกองทุน  

1.4  ปัจจยัใดที?มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุน 

� การเคลื�อนไหวของระดบัของดชันีอา้งอิง 

� กรณีที�ดัชนีอา้งอิงไม่เป็นไปตามเงื�อนไขที�กําหนดไว ้กองทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนเพิ�มเติมจากสัญญา 
วอรแ์รนทที์�ลงทุน 

� กรณีที�กองทุนไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนตราสารหนี3 ที�กองทุนถืออยู่ในราคาที�เหมาะสมและภายใน
ระยะเวลาอนัสมควรเพื�อนําเงินมาชําระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เนื�องจากมีขอ้จาํกดัในการจาํหน่ายจ่ายโอน
ตราสารดังกล่าวตามขอ้กําหนดและเงื�อนไขของตราสารดังกล่าว หรือไม่มีตลาดรองสําหรับทรัพยสิ์นที�
กองทุนลงทุน หรือมีตลาดรอง แต่ราคาในตลาดรองอาจจะตํ �ากว่าราคาเสนอขายหรือราคาที�กองทุนซื3 อ
ทรพัยสิ์นดงักล่าว 

� กรณีที�จาํนวนเงินที�กองทุนมีสิทธิไดร้บัคืนจากการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี3 ต่างประเทศตอ้งถูกหกั
ภาษีตามกฎหมายของต่างประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 

� กรณีที�ผูเ้ก็บรกัษาตราสารหนี3 ต่างประเทศ นายหน้าผูถื้อตราสารหนี3 ต่างประเทศแทนหรือในนามของกองทุน 
ธนาคาร หรือหน่วยงานทอ้งถิ�นอื�นๆ ไม่ชาํระเงินที�ตนไดร้บัมาจากผูอ้อกตราสารหนี3 ใหแ้ก่กองทุน 

� กรณีที�เกิดความผิดปกติของตลาดอตัราแลกเปลี�ยนทําใหไ้ม่สามารถแลกเปลี�ยนเงินกลับไดต้ามอตัราและ
ระยะเวลาที�กําหนด หรือสามารถแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศไดแ้ต่ไม่สามารถนําเงินกลับเขา้มาใน
ประเทศได ้

� กรณีที�กองทุนเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนที�ดีขึ3 น เนื�องจากสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าที�กองทุนเขา้ทําเพื�อ
ป้องกนัความเสี�ยงมีการเคลื�อนไหวของราคาแตกต่างไปจากผลตอบแทนที�กองทุนตั3งใจจะคุม้ครองความเสี�ยง 
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� กรณีที�คู่สญัญาธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงที�กองทุนเขา้ทาํอาจมีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินที�ดอ้ยลง 
จึงขาดสภาพคล่องที�จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน ทําใหผิ้ดสัญญาหรือไม่สามารถชําระหนี3 ได้ และอัตรา
แลกเปลี�ยนมีความผนัผวนจนอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของการลงทุนของกองทุนหรือรายไดจ้าก
การลงทุนของกองทุน 

� กรณีที�สถาบนัผูร้บัฝากเงินชาํระคืนเงินฝากก่อนครบกาํหนด หรือใชสิ้ทธิใดๆ ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของ
เงินฝาก 

1.5 กองทุนนี= มีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนนี3 ไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

1.6 กองทุนนี= มีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

วนัที�สิ3 นสุดรอบบญัชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัที�จดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม  
วนัที�สิ3 นสุดรอบบญัชีครั3งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัที�จดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

 
1.7 คาํถามและคาํตอบเกี?ยวกบัสญัญาซื= อขายล่วงหนา้ที?มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พื?อลดความเสี?ยงหรือตราสารที?มี

สญัญาซื= อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note หรือ SN)  
 
S.m.S   กองทุนรวมกาํหนดอตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซื= อขายล่วงหนา้หรือตราสารที?มี   
    สญัญาซื= อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note หรือ SN) อยา่งไร 

กองทุนมีการกาํหนดอตัราส่วนการลงทุนที�คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single entity 
limit) สาํหรบัสญัญาซื3 อขายล่วงหน้าที�กระทาํนอกศนูยซื์3 อขายสญัญาซื3 อขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) 
และตราสารที�มีสญัญาซื3 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตามตารางสรุปอตัราส่วนของกองทุนรวม
ซึ�งเป็นไปตามที�ประกาศกาํหนด  

 
โดยรายละเอียดการคาํนวณมลูค่าการลงทุนหรือมีไวซึ้�งสญัญาซื3 อขายล่วงหน้าและตราสารที�มีสญัญาซื3 อ
ขายล่วงหน้าแฝง จะพจิารณาตามหลกัเกณฑที์�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 

 
1.7.2   ผลกระทบทางลบที?มากที?สดุจากการลงทุนในสญัญาซื= อขายล่วงหนา้หรือตราสารที?มีสญัญาซื= อขาย 

ล่วงหนา้แฝง (Structured Note หรือ SN) ตอ่เงินทุนของกองทุนรวมเป็นอยา่งไร 
หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที�คาดการณจ์นอาจ
ทาํใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซื3 อขายล่วงหน้าหรือตราสารที�มีสญัญาซื3 อขายล่วงหน้าแฝง 
(Structured Note หรือ SN) อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ Z[[ ของมูลค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั3งนี3  บริษัทจดัการจะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัที�เกี�ยวขอ้งที�มีผลกระทบต่อราคา 
และมีการปรับเปลี�ยนสถานะการลงทุนในสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าใหท้ันเหตุการณ์โดยการคํานวณ
อตัราส่วนในการลงทุนที�เหมาะสมกบัภาวการณเ์พื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 
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2. กองทุนนี= มีขอ้กาํหนดการซื= อขายหน่วยลงทุนอยา่งไร 

2.1 วิธีการขายและรบัซื= อคืนหน่วยลงทุน 

การขายหน่วยลงทุน 

ผูล้งทุนที�ประสงคจ์ะซื3 อหน่วยลงทุน สามารถติดต่อไดที้� บลจ. กสิกรไทย จาํกดั โทร. [ W\�6 6��� และรายชื�อ
ตวัแทนจาํหน่ายตามขอ้ h.\ 

ทั3งนี3  สาํหรบัระยะเวลาซื3 อขายครั3งแรกเริ�มตั3งแต่วนัที� *** ในเวลาเริ�มทาํการของบริษัทจดัการ และธนาคารถึงเวลา 
ZX.6[ น. และบริษัทจดัการไม่ไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั3งแรก 
เนื�องจากเป็นการเสนอขายครั3งเดียว 

ผูล้งทุนสามารถชาํระค่าซื3 อหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาํสั �งจ่ายเงิน หรือวิธีอื�นใดที�บริษัทจดัการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื3 อคืนหน่วยลงทุนยอมรับ โดยในกรณีที�สั �งซื3 อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื3 อคืนหน่วยลงทุนรายอื�นที�มิใช่ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ผูส้ั �งซื3 อหน่วยลงทุน
ตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั �งจ่ายเพื�อเขา้บัญชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บัญชีจองซื3 อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที�บริษัท
จดัการไดเ้ปิดไวก้บั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 
(มหาชน) ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี3 แบงก ์

กรณีที�สั �งซื3 อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ผูส้ั �งซื3 อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด หรือเช็ค 
ดราฟต ์คาํสั �งจ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื�นใดที�ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อม
เฉพาะสั �งจ่ายเพื�อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปรบัปรุงเปลี�ยนแปลงขอ้มลูเกี�ยวกบับญัชีรบัชาํระค่าซื3 อหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือ
ว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที�ชําระค่าจองซื3 อหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื�นใดที�มิใช่เงินสด ผูล้งทุนจะตอ้งลงวนัที�ใหบ้ริษัทจดัการ
สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ3 นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หากมี
การสั �งซื3 อหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิดประกาศไวที้�สาํนักงานของบริษัทจดัการและ
ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

การรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

บริษัทจดัการจะรบัซื3 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัทุก 1 ปี โดยการรบัซื3 อคืนหน่วยลงทุนครั3งแรกบริษัทจดัการ
อาจรบัซื3 อคืนเกินกว่า Z ปีนับจากวนัที�จดทะเบียนได ้

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซื3 อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งมีชื�อปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวนัที�บริษัทจดัการดาํเนินการรบัซื3 อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วย
ลงทุนไดต้กลงสั �งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซื3 อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที�บริษัท
จดัการประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน ZX วนัทาํการนับจากวนัถดัจากวนัที�จดทะเบียนกองทุน  
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ในการรบัซื3 อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ย บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบัซื3 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซื3 อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั (กองทุนปลายทาง) โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที�ผูถื้อ
หน่วยลงทุนจะไดร้บัคาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื3 อคืนหน่วยลงทุน
โดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง 

ผูส้ั �งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่ บริษัทจดัการจะเห็นว่า
เหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะเรียกคืนสมุด
บญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีที�บริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

2.2 กรณีใดที?บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

 บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื�อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปนี3  

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูที้�มีถิ�นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดย
ปกติมีถิ�นที�อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�งจดั
ใหมี้ขึ3 นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

(2) บุคคลที�มิใช่ผูล้งทุนที�มิใช่รายย่อยตามบทนิยามที�กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด รวมทั3งที�จะประกาศและ
แกไ้ขเพิ�มเติมในอนาคต 

(3) บุคคลที�ปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลต่อ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อการที�บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหน้าที�เกี�ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการที�จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ 

2.3 กองทุนนี= มีขอ้กาํหนดเกี?ยวกบัการเลื?อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
อยา่งไร 

บริษัทจัดการอาจเลื�อนกาํหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที�ไดมี้คาํสั �งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี3   

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื�อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที�เขา้เหตุ
ดงัต่อไปนี3  โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทําใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุที�ทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที�ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลา
ปกติ ซึ�งเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที�บริษัทจดัการพบว่า ราคารบัซื3 อ
คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองขอ้มูลในรายงานการแก้ไขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี3   

(ก) เลื�อนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัที�ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั �งขาย
คืนหน่วยลงทุนนั3น เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื�อนกาํหนดการชาํระ
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื�นและผูล้งทุนทั �วไปใหท้ราบ
เรื�องดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเลื�อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั3งจดัส่งรายงานที�แสดงเหตุผลของการเลื�อน และ
หลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของ
ผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั3งนี3  บริษัทจัดการจะมอบหมายให้
ผูด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเลื�อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั �งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื3 อคืนหน่วยลงทุนนั3น โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัที�ส่งคาํสั �งขายคืนก่อนหลงั 

2.4  กองทุนนี= มีขอ้กาํหนดเกี?ยวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซื= อคืน หรือไม่สบัเปลี?ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั ?ง อยา่งไร 

2.4.1 บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื3 อคืน หรือไม่รบัสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื3 อ คาํสั �งขายคืน หรือ
คาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดร้ับไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสั �งซื3 อ คาํสั �งขายคืน หรือคาํสั �งสบัเปลี�ยน
หน่วยลงทุนได ้ในกรณีที�ปรากฏเหตุดงัต่อไปนี3   

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื3 อขายไดต้ามปกติ 

(2) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื�อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี3  โดย
ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซึ�งใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน Z วนัทาํการ เวน้แต่จะ
ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน
รวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจาํเป็นอื�นใดเพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปนี3 เกิดขึ3 น 
ซึ�งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั 

(ก) ตลาดซื3 อขายหลกัทรพัยที์�กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซื3 อขายไดต้ามปกติ 
ทั3งนี3  เฉพาะในกรณีที�กองทุนลงทุนในหลกัทรพัยที์�ซื3 อขายในตลาดซื3 อขายหลกัทรพัย์
แห่งนั3นเกินกว่ารอ้ยละ Z[ ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
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(ข) มีเหตุการณ์ที�ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํให้
ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที�ทําใหก้องทุนไม่ไดร้ับชําระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นที�ลงทุนไวต้าม
กาํหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูดู้แล
ผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื3 อหน่วยลงทุนที�รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสั �งซื3 อ
หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื�องจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปนี3   

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนั3น ๆ มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบั
การกระทาํดงัต่อไปนี3   

1. การกระทําที�เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย
เกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือ  

3. การกระทําที�เป็นการปฏิบัติตามคาํสั �งเกี�ยวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยสิ์น 
โดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริง
เกี�ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

(ค)  บริษัทจดัการตรวจสอบแลว้พบว่าผูส้ั �งซื3 อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที�มิใช่ผูล้งทุนสถาบนั 
และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามบทนิยามที�กฎหมายก.ล.ต. กาํหนด 

(5) อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปลี�ยนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื�นเขา้บริหารจดัการกองทุน
รวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื� องมาจากการที�บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่
สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรพัยว์่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การ
จดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื3 อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดั
จาํหน่ายหลกัทรพัยที์�เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสัญญาซื3 อขายล่วงหน้า ซึ�ง
ใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 6 วนัทาํการ  

2.4.2 เมื�อปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื3 อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํ
สั �งซื3 อหรือคาํสั �งขายคืนหรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปนี3   

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีคาํสั �งซื3 อหรือคาํสั �งขายคืนหรือคาํสั �งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้
ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซื3 อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ W.h.Z (1) 
ขอ้ W.h.Z (2) ขอ้ W.h.Z (3) หรือขอ้ W.h.Z (X) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุน
รายอื�นและผูล้งทุนทั �วไปใหท้ราบถึงการหยุดรับคําสั �งซื3 อหรือคําสั �งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ย
วิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
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(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื3 อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสั �งซื3 อหรือคาํสั �งขายคืนหรือ
คาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนพรอ้มทั3งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุน
รวมเปิดนั3นใหส้าํนักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที�บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซื3 อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสั �งซื3 อหรือคาํสั �งขาย
คืนหรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามขอ้ W.h.Z (1) ขอ้ W.h.Z (2) ขอ้ W.h.Z (3) หรือขอ้ 
W.h.Z (X) เกิน Z วนัทาํการ บริษัทจดัการจะดําเนินการดงัต่อไปนี3  ก่อนการเปิดรบัคาํสั �งซื3 อ
หรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุน 

(ก) รายงานการเปิดรับคําสั �งซื3 อหรือคําสั �งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั3นใหส้าํนักงานทราบ
ภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสั �งซื3 อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุน 

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที�มีคาํสั �งซื3 อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึง
การเปิดขายหรือรบัซื3 อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื�น
และผูล้งทุนทั �วไปใหท้ราบถึงการเปิดรับคาํสั �งซื3 อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั 

ในกรณีที�บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซื3 อคืน หรือไม่รับสับเปลี�ยนหน่วยลงทุนตาม
คาํสั �งซื3 อ คาํสั �งขายคืนหรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํ
สั �งซื3 อ คาํสั �งขายคืน หรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุดคาํนวณ
มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื3 อคืน
หน่วยลงทุนก็ได ้

2.5 กองทุนนี= มีขอ้กาํหนดเกี?ยวกบัการหยดุขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

เพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที�มีความจาํเป็นเพื�อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื�อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัคาํสั �งซื3 อ คาํสั �งขายคืนหรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการ
ชั �วคราวตามระยะเวลาที�เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน W[ วนัทําการติดต่อกนั เวน้แต่ จะไดร้บัความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสั �งซื3 อ คาํสั �งขายคืน หรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน
ออกไปได ้

2.6  วิธีการสบัเปลี?ยนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

 บริษัทจดัการจะเปิดรบัคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนเขา้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั3งแรกเท่านั3น 
เนื�องจากมีการเปิดเสนอขายเพยีงครั3งเดียว  

 
 ช่องทางการสบัเปลี?ยน  

 บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื3 อคืนหน่วยลงทุน และสื�ออิเล็กทรอนิกส ์
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วิธีการสบัเปลี?ยนหน่วยลงทุน 

(1) บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื3 อคืนหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดในคาํขอสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน
ระบุจาํนวนเงินหรือจาํนวนหน่วยลงทุนที�ตอ้งการสบัเปลี�ยน บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื3 อคืน
หน่วยลงทุนจะส่งมอบหลกัฐานการรบัคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  
 
(2) สื�ออิเล็กทรอนิกส ์ 
บริษัทจดัการอาจรบัคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามใน
คาํขอใชบ้ริการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส ์และปฏบิติัตามเงื�อนไขที�บริษัทจดัการระบุไวใ้นคาํขอ
ใชบ้ริการดงักล่าว  
อยา่งไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบสื�ออิเล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตุบริษัทจดัการจะไม่สามารถรบัคาํสั �ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนดงักล่าวได ้ใหถื้อว่ายงัไม่มีการทาํรายการการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์
นั3น  
บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนที�ตกลงใชบ้ริการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนทางสื�ออิเล็กทรอนิกส ์ยอมรบัและ
ผกูพนัตามเงื�อนไขและวิธีการที�กาํหนดไวใ้นคาํขอใชบ้ริการ และหรือที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเปลี�ยนแปลงต่อไปในภาย
หน้าซึ�งรวมถึงการยอมรบัความเสี�ยงใด ๆ ที�อาจเกิดขึ3 นอนัเนื�องมาจากความขดัขอ้งของระบบ  
ทั3งนี3  ก่อนเริ�มใหบ้ริการ บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที�สาํนักงานของ
บริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื3 อคืนหน่วยลงทุน  

2.7 กองทุนนี= กาํหนดเงื?อนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอด
ใดๆ ในกรณีต่อไปนี3  
Z. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดั
การถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบั
ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที�ของบริษัทจดัการ และที�แกไ้ขเพิ�มเติมในอนาคต 
W. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ตามที�ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้
แต่เป็นการโอนทางมรดก 
6. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั3งนี3  ขอ้กําหนดเกี�ยวกับ 
FATCA เป็นไปตามที�กาํหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ W[ ในโครงการจดัการกองทุน 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื�นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที�นายทะเบียนพรอ้ม
เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื�อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื�อผูร้บัโอน
หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ�งนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้ับโอน
ภายใน 30 วนันับแต่วนัรับคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั3งนี3  ผูร้บัโอนมีหน้าที�จะตอ้งมารบัสมุดบัญชีแสดงสิทธิตาม
กาํหนดเวลาที�นายทะเบียนนัดหมาย 
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2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบมูลคา่การลงทุนของทา่นไดอ้ยา่งไร 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดจ้าก 

� Website: www.kasikornasset.com 
� บริษัทจดัการที�หมายเลขโทรศพัท ์[ W\�6 6��� 
� บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที�โทร. [ W��� ���� 

 
3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 

3.1 กองทุนนี= มีการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

เงื?อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เมื�อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้ับใบคําขอเปิดบัญชีและใบคําสั �งซื3 อหน่วยลงทุนของ
กองทุนที�กรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐาน
ในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซื3 อหรือผูส้ั �งซื3 อหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซื3 อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ 
หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซื3 อ
หรือผูส้ั �งซื3 อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐานภายในวันที�บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนได้ทํา
รายการขายหน่วยลงทุนแลว้ โดยผูจ้องซื3 อหรือผูส้ั �งซื3 อหน่วยลงทุนมีหน้าที�ที�จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ย
ตนเองและจะตอ้งลงลายมือชื�อในบตัรตวัอยา่งลายมือชื�อและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ   

นายทะเบียนจะจดแจง้ชื�อผูจ้องซื3 อหรือผูส้ั �งซื3 อเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื�อบริษัท
จดัการไดร้บัชาํระค่าซื3 อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซื3 อหรือผูส้ั �งซื3 อนั3นไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจาก
บริษัทจัดการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที�บริษัทจัดการออกใหใ้นนามบริษัทจัดการเป็น
หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซื3 อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้  

ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ชื�อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่านั3นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือชื�อร่วมกนัในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื�อ
สั �งซื3 อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั3งเป็นผูไ้ดร้บัเงินที�ไดจ้ากการขายคืนหน่วย
ลงทุน   

อนึ�ง ในกรณีที�เป็นการซื3 อหน่วยลงทุน จาํนวนเงินที�ปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินที�
ผูล้งทุนชําระเป็นค่าซื3 อหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื3 อหน่วยลงทุนเท่านั3น มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการไดร้ับจดัสรร
หน่วยลงทุน ทั3งนี3  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั3งเพื�อแสดง
จาํนวนหน่วยลงทุนที�ไดร้บัจดัสรร   

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจดัทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื�อใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื�นได ้ 
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ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทําใบหน่วยลงทุนมอบ
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

3.2 กองทุนนี= มีขอ้จาํกดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายได้
แลว้ทั3งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื�อง
หลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที�ของบริษัทจดัการ 

3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะทาํไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการที� โทร. [ W\�6 6���  หรือ 
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที� โทร. [ WW\6 \[[[ หรือ 
ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โทร. [ WW6[ WWh[-Z 

3.4 กองทุนนี= มีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการหรือไม่ อยา่งไร 

ไม่มี 
 
4. บุคคลที?เกี?ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุน 

4.1 รายชื?อคณะกรรมการ 

นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั   ประธานกรรมการ 
นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     ประธานกรรมการบริหาร  
นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 
นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ                                                                      
นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์         กรรมการ        
นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 
 
รายชื?อผูบ้รหิาร 
นายวศิน วณิชยว์รนันต ์ ประธานกรรมการบริหาร 
นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผูจ้ดัการ 
นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นายนาวิน อินทรสมบติั Chief Investment Officer 
นายชชัชยั สฤษดิ�อภิรกัษ ์ Chief Investment Officer 
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต Chief Investment Officer 
นายวิทวสั อจัฉริยวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวเอื3 อพนัธ ์เพ็ชราภรณ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวเบญจรงค ์เตชะมวลไววทิย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางหทยัพชัร ์ชูโต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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นางอรอร  วงศพ์ินิจวโรดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นายชยัพร ดิเรกโภคา Associate Chief Investment Officer 
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            Associate Chief Investment Officer 
 

4.2 จาํนวนกองทุนรวมทั=งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  
(ขอ้มูล ณ วนัที? To ธนัวาคม TpqS)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จาํนวน Zg6 กองทุน 

4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  
(ขอ้มูล ณ วนัที? To ธนัวาคม TpqS) 

มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ Z,[6X,h�6,�6�,�g�.�[ บาท 

4.4 รายชื?อคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 
นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
นายสุรเดช เกียรติธนากร  กรรมการผูจ้ดัการ 
นายชชัชยั สฤษดิ�อภิรกัษ ์  Chief Investment Officer 
นายนาวิน อินทรสมบติั  Chief Investment Officer 
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 
นายชยัพร ดิเรกโภคา                Associate Chief Investment Officer 
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             Associate Chief Investment Officer 
นางสาวเพชรรตัน์ โพธิ�วฒันะเสถียร  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 
นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ�   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม 
นายมนตช์ยั อนันตกลู   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเลี3 ยงชีพ 
นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเลี3 ยงชีพ 
นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี3  
นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี3  
นายประมุข มาลาสิทธิ�   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ 
นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                    ผูบ้ริหารฝ่ายสาํนักบริหารความเสี�ยง 
นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูบ้ริหารฝ่ายสาํนักวิจยั 
 

4.5 รายชื?อผูจ้ดัการกองทุน 

� นายประมุข มาลาสิทธิ� 
 

ประวตัิการศึกษา 
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน The University of Tennessee ประเทศสหรฐัอเมริกา 
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาบญัชี จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
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ประสบการณท์าํงาน 
ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย 
ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย 
ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย 
นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่และจดัการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย 
ผูช่้วยนักวจิยั Hunter Investment Co., Ltd. 
 
หนา้ที?รบัผิดชอบ 
� บริหารการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ 
� ลงทุนในสญัญาซื3 อขายล่วงหน้าเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจาก

อตัราแลกเปลี�ยน 
� พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ทั3งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 
� วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารที�จะลงทุน 

 
4.6 รายชื?อตวัแทนจาํหน่าย 

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที�บริษัทจดัการจะแต่งตั3งขึ3 น 

4.7 ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรุงรายชื?อผูถื้อหน่วยลงทุนเพื?อใหก้ารชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

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

4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยสิ์นและดแูลบริษทัจดัการใหป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดการลงทุนที?ตกลงไว ้

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โทร. [ WW6[ WWh[-Z 
นอกจากหน้าที�ตามสญัญาแต่งตั3งผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที�ตามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 
5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิ?มเติมเกี?ยวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

� Website: www.kasikornasset.com 
� บริษัทจดัการที�หมายเลขโทรศพัท ์[ W\�6 6��� 
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ปัจจยัความเสี?ยงเกี?ยวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย มีนโยบายที�จะลงทุนในสญัญาวอรแ์รนท ์(Warrant) ที�มีการ
จ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดับของดัชนีอา้งอิง และอาจเขา้ทําสัญญาป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนจากการ
ลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว ดังนั3น กองทุนนี3 จึงเหมาะกบัผูล้งทุนที�ยอมรบัความเสี�ยงได ้อย่างไรก็ตาม มูลค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนอาจเพิ�มขึ3 นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ไดต้ามระดบัราคาของทรพัยสิ์นที�กองทุนลงทุน ซึ�งอาจไดร้บัผลกระทบ
ทั3งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเสี�ยงต่างๆ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงความเสี�ยงดงัต่อไปนี3  

ความเสี?ยงจากการลงทุนในสญัญาซื= อขายล่วงหนา้ 

1. ความเสี?ยงจากการลงทุนในสญัญาวอรแ์รนท ์(Warrant) 

การลงทุนในสัญญาวอรแ์รนท์ (Warrant) ที�มีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัสินทรพัยอ์า้งอิงนั3นมีความเสี�ยงสูง
กว่าการลงทุนในสินทรพัยอ์า้งอิงนั3นโดยตรง ซึ�งนอกจากความเสี�ยงจากความผนัผวนของระดบัราคาของสินทรพัย์
อา้งอิงแลว้ กองทุนยงัมีความเสี�ยงจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยน รวมถึงความเสี�ยงจากการที�บริษัทผู้
ออกตราสาร/คู่สัญญา ไม่สามารถชําระคืนเงินตน้หรือดอกเบี3 ยใหก้องทุนเมื�อถึงวนัที�ครบกาํหนดอายุตราสาร 
ดงันั3นกองทุนจะลงทุนในสัญญาวอรแ์รนท์ (Warrant) ที�ออกโดยธนาคารพาณิชยไ์ทย หรือสถาบันการเงินไทย 
หรือธนาคารซึ�งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที�ไดร้บัการจดัอนัดับความ
น่าเชื�อถือในอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ขึ3 นไป 

2. ความเสี?ยงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

เนื�องจากหลักทรัพยที์�ลงทุนไม่ถือว่าเป็นหลกัทรพัยที์�มีสภาพคล่อง กองทุนอาจจะไม่สามารถจาํหน่ายตราสาร
นั3นๆ ไดใ้นราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร ทาํใหก้องทุนมีความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องของตรา
สารที�กองทุนลงทุนได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเสี�ยงดา้นนี3 ลงไดจ้ากการเลือกลงทุนในตราสารที�
มีคุณภาพดีทั3งในดา้นความน่าเชื�อถือ และความสามารถในการชาํระหนี3 ของผูอ้อกตราสาร ตลอดจนสภาพคล่อง
ของตราสารนั3น 

3. ความเสี?ยงจากผลตอบแทนที?ไม่สมมาตร (Asymmetric Payoff Risk) 

ธุรกรรมนี3 เกิดจากการรวมกันระหว่างสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ของราคาสินทรัพยอ์า้งอิงและ/หรืออัตรา
ดอกเบี3 ย กองทุนจึงมีความเสี�ยงที�ผลตอบแทนจะมีแนวโน้มค่อนไปในเชิงลบ (Downside) มากกว่าเชิงบวก 
(Upside) ผูล้งทุนควรตระหนักถึงลกัษณะของผลตอบแทนที�ไม่สมมาตรดงักล่าวก่อนตดัสินใจลงทุน 

4. ความเสี?ยงจากการผิดนดัชาํระหนี=  (Credit Risk) 

กองทุนอาจมีความเสี�ยงจากการผิดนัดชาํระหนี3  เนื�องจากบริษัทผูอ้อกตราสาร/คู่สญัญานั3น ๆ ไม่สามารถชาํระ
คืนเงินตน้หรือดอกเบี3 ยหรือผลตอบแทนใหก้องทุนเมื�อถึงวนัที�ครบกาํหนดอายุตราสาร ซึ�งส่งผลใหก้องทุนอาจ
ไดร้บัคืนเงินตน้ไม่เต็มจาํนวนได ้
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ความเสี?ยงจากการลงทุนในตราสารหนี=  

1.  ความเสี?ยงจากการเปลี?ยนแปลงของอตัราดอกเบี= ย (Interest Rate Risk) 

ความผนัผวนของอตัราดอกเบี3 ยโดยทั �วไปอาจมีผลกระทบในทางลบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อการลงทุนและโอกาสการ
ลงทุนของกองทุน อีกทั3งอาจมีผลกระทบรา้ยแรงอย่างมีนัยสําคญัต่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของกองทุนและ
อตัราผลตอบแทนของทรพัยสิ์นที�ลงทุน  

โดยทั �วไปราคาของตราสารหนี3 จะเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกบัการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี3 ยและ
ตามปกติ ตราสารหนี3 ที�มีอายุคงเหลือยิ�งยาวนานเท่าไร การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี3 ยก็จะยิ�งมีผลกระทบต่อ
ราคาตราสารมากขึ3 นเท่านั3น อย่างไรก็ตาม กองทุนนี3 มุ่งจะลงทุนในตราสารหนี3 ที�มีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุน
และจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงทําใหมี้ความเสี�ยงดา้นการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี3 ยอยู่ใน
ระดบัตํ �า 

2.  ความเสี?ยงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 

ความเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาดเกิดจากการที�ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวัขึ3 น
ลง เนื�องจากความผนัผวนของปัจจยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ทั3งนี3  การลงทุนของกองทุนจะไดร้บัผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกิจและภาวะตลาดโดยทั �วไป เช่น ดอกเบี3 ย ความสามารถในการจดัหาสินเชื�อ การผิดนัดชาํระหนี3  อตัรา
เงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเปลี�ยนแปลงของกฎหมาย (รวมถึงกฎหมายที�เกี�ยวกบัการจดัเก็บภาษี
สาํหรบัการลงทุนของกองทุน) อุปสรรคทางการคา้ การควบคุมการแลกเปลี�ยนเงินตรา และสถานการณ์ทางการ
เมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ (รวมถึงสงคราม การก่อการรา้ยหรือปฏบิติัการดา้นความมั �นคง) ปัจจยั
เหล่านี3 อาจมีผลกระทบต่อระดับและความผันผวนของราคาของตราสารทางการเงิน และสภาพคล่องของการ
ลงทุนของกองทุน ความผนัผวนหรือการขาดสภาพคล่องอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาํกาํไรของ
กองทุน หรือก่อใหเ้กิดความสูญเสียแก่กองทุนได ้กองทุนอาจตอ้งดํารงฐานะซื3 อขาย (trading positions) เป็น
จาํนวนมาก ซึ�งอาจทาํใหก้องทุนไดร้บัผลกระทบอยา่งรา้ยแรงจากระดบัความผนัผวนในตลาดการเงิน ดงันั3น หาก
กองทุนถือครองตราสารไวม้ากเท่าใด โอกาสของความเสี�ยงก็ยิ�งสงูขึ3 น อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะพิจารณาลงทุนใน
ตราสารที�มีอายุคงเหลือใกลเ้คียงกบัอายุโครงการ ซึ�งจะทาํใหค้วามเสี�ยงจากความผนัผวนของราคาตราสารตํ �า 

3.  ความเสี?ยงดา้นอตัราแลกเปลี?ยนเงินตราและค่าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 

ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการที�กองทุนนําเงินไปลงทุนในประเทศต่างๆ ซึ�งอาจ
มีความเกี�ยวขอ้งกบัสกุลเงินตราต่างๆ ดังนั3น ในกรณีที�อตัราแลกเปลี�ยนมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อ
มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

เงินที�ลงทุนในกองทุนและสกุลเงินที�ตอ้งชําระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนนั3นจะเป็นสกุลเงินบาท ดังนั3น จึงทําใหผู้ ้
ลงทุนมีความเสี�ยงในดา้นความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนระหว่างเงินบาทกบัสกุลเงินของประเทศที�กองทุนไป
ลงทุน ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนระหว่างเงินบาทกบัสกุลเงินในการไปลงทุนของกองทุนอาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อมลูค่าของการลงทุนของกองทุน หรือรายไดจ้ากการลงทุนของกองทุน 

ทั3งนี3  บริษัทจดัการสามารถลดความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราในต่างประเทศได ้โดยลงทุนในธุรกรรม
อนุพนัธท์างการเงินอา้งอิงอตัราแลกเปลี�ยน เพื�อแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทในอตัราที�ตก
ลงกนัไว ้ณ วนัทําสญัญา อย่างไรก็ตาม ถึงแมจ้ะมีการลงทุนในสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงก็
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อาจจะไม่สามารถป้องกันความเสี�ยงได้ทั3งหมด และเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนที�ดีขึ3 นหากตลาดฯ ไม่
เคลื�อนไหวไปในทิศทางที�คาดการณไ์ว ้

4.  ความเสี?ยงที?เกี?ยวขอ้งกบัเงินฝาก  

ในกรณีที�บริษัทจดัการนําเงินไปลงทุนโดยฝากเงินกบัสถาบนัการเงินเพื�อและในนามของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน
จะมีความเสี�ยงต่อการขาดทุนจากเงินฝาก และอาจไดร้บัผลตอบแทนที�ลดลงอนัเนื�องมาจากการชาํระคืนเงินฝาก
ก่อนกาํหนด หรือการที�สถาบนัผูร้บัฝากเงินใชสิ้ทธิใดๆ ตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของเงินฝาก ผูที้�ประสงคจ์ะถือ
หน่วยลงทุนควรประเมินความน่าเชื�อถือของเงินฝากและสถาบนัผูร้บัฝากเงิน การเปลี�ยนแปลงของความน่าเชื�อถือ
ของสถาบนัผูร้บัฝากเงิน จะมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุนในกองทุน นอกจากนี3  หากสถาบนัผูร้บัฝากเงิน
ทาํการชําระเงินที�ถึงกาํหนดชาํระล่าชา้กว่าวนัที�ครบกาํหนด การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะล่าชา้ออกไป
จนกว่ากองทุนจะไดร้บัการชาํระเงินจากสถาบนัผูร้บัฝากเงินดงักล่าว อย่างไรก็ตามหากไม่มีการชาํระเงินดงักล่าว 
ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้คืนจากเงินลงทุนในส่วนนี3 ได ้ 
 

5.  ความเสี?ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารซึ?งกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments) 

การขาดสภาพคล่องของตราสารที�กองทุนลงทุนเกิดจากการที�กองทุนไม่สามารถจาํหน่ายตราสารนั3นๆ ไดใ้นราคา
ที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร เพื�อนําเงินมาชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เนื�องจากกองทุนอยูภ่ายใต้
ขอ้จาํกดัและขอ้กาํหนดการจาํหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นที�ลงทุน ตามที�ระบุในขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของทรพัยสิ์น
ดงักล่าว และตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที�กองทุนเขา้ลงทุน ขอ้จาํกดัและขอ้กาํหนดการจาํหน่าย
จ่ายโอนดงักล่าวอาจเป็นการควบคุมหรือจาํกดัสภาพคล่องของทรพัยสิ์นที�กองทุนลงทุน และอาจมีผลกระทบต่อ
มูลค่าของทรัพยสิ์นที�ลงทุน อีกทั3งอาจไม่มีตลาดรองสําหรับทรัพยสิ์นที�กองทุนลงทุนตลอดระยะเวลาที�ลงทุน 
นอกจากนี3  ในกรณีที�มีตลาดรอง ราคาในตลาดรองอาจจะตํ �ากว่าราคาเสนอขาย (Issue Price) หรือราคาที�
กองทุนซื3 อทรพัยสิ์นดงักล่าว ทรพัยสิ์นที�เสนอขายอาจอยู่ภายใตข้อ้จาํกดัการโอนบางอยา่ง และสามารถโอนใหแ้ก่
ผูร้บัโอนบางรายเท่านั3น 

การซื3 อขายตราสารทางการเงินที�ขาดสภาพคล่องมกัจะตอ้งใชเ้วลา และมีค่าธรรมเนียมนายหน้า หรือส่วนลด
สาํหรับผูค้า้ (dealer discounts) และค่าใชจ้่ายในการขายอื�นๆ สูงกว่าการซื3 อขายตราสารการเงินที�สามารถซื3 อ
ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์การขาดสภาพคล่องในบางตลาดยงัอาจก่อใหเ้กิดความสูญเสียอย่างมากแก่กองทุน
และผูล้งทุนเป็นครั3งคราว นอกจากนี3  มลูค่ายุติธรรมของทรพัยสิ์นที�กองทุนลงทุนซึ�งนํามาใชใ้นการคาํนวณมลูค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนนั3น อาจมิใช่มลูค่าที�กองทุนจะไดร้บัจริงเมื�อมีการจาํหน่ายทรพัยสิ์นที�ลงทุน 

6.  ความเสี?ยงที?เกิดจากคู่สญัญาไม่สามารถจา่ยเงินตามภาระผกูพนัเมื?อครบกาํหนดเวลา  

ความเสี�ยงขั3นพื3 นฐานอย่างหนึ�งที�เกี�ยวขอ้งกบัการลงทุนของกองทุนคือความเสี�ยงดา้นเครดิต ซึ�งหมายถึงความ
เสี�ยงที�ผูอ้อกตราสารที�กองทุนลงทุน สถาบนัผูร้บัฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทุน จะไม่สามารถชาํระเงินใหแ้ก่
กองทุนไดเ้มื�อถึงกาํหนดชาํระ ซึ�งความเสี�ยงดงักล่าวเกิดจากปัจจยัต่างๆ อาทิเช่น พฒันาการในทางลบของธุรกิจ 
การเปลี�ยนแปลงในสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัหรือสภาวะเศรษฐกิจที�ตกตํ �า ดังนั3น ถึงแมว้่าบริษัทจัดการจะ
คาดหมายว่าผูอ้อกตราสารที�กองทุนลงทุน สถาบนัผูร้บัฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทุนเหล่านี3 จะมีความมั �นคง 
แต่องคก์รเหล่านี3 อาจประสบกบัการขาดทุน ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีการเปลี�ยนแปลงขององคก์รอยา่งมี
นัยสาํคญั ซึ�งอาจส่งผลกระทบต่อความมั �นคงและความสามารถในการชาํระหนี3 ขององคก์รใหแ้ก่กองทุนได ้ 

อีกทั3ง คู่สญัญาตามธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงที�กองทุนเขา้ทาํอาจมีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินที�ดอ้ยลง 
จึงขาดสภาพคล่องที�จะจ่ายเงินตามภาระผูกพนั เนื�องจากกองทุนจะลงทุนในสญัญาซื3 อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนั
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ความเสี�ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนทั3งจํานวน ดังนั3น ในกรณีที�คู่สัญญาตามสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าดังกล่าวของ
กองทุนไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามสญัญาประเภทอื�น ผูล้งทุนอาจไดร้บัผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที�กาํหนดไว ้
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการจะเขา้ทาํสญัญาป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนดงักล่าวกบัธนาคารพาณิชยที์�
ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือที�อยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) และมีการวิเคราะหแ์ละ
พิจารณาความน่าเชื�อถือของคู่สญัญาในการทาํธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะหอ์ยา่งต่อเนื�อง จึงทาํใหช่้วย
ลดความเสี�ยงจากคู่สญัญาดงักล่าวได ้

7.  ความเสี?ยงจากธุรกรรมป้องกนัความเสี?ยง (Basis Risk) 

กองทุนอาจเขา้ทาํธุรกรรมอนุพนัธเ์พื�อการบริหารความเสี�ยง เพื�อที�จะ (Z) ป้องกนัการเปลี�ยนแปลงที�อาจเกิดขึ3 น
ในมูลค่าตลาดของทรัพยสิ์นของกองทุน อนัเนื�องมาจากความผันผวนในตลาดและการเปลี�ยนแปลงของอตัรา
แลกเปลี�ยนเงินตรา (W) คุม้ครองผลกําไรที�ยงัไม่เกิดขึ3 นจริง (unrealized gains) บนทรัพยสิ์นของกองทุน (6) 
เอื3 ออาํนวยต่อการขายและการลงทุนใดๆ ดงักล่าว (h) เพิ�มหรือรกัษาผลตอบแทน ส่วนต่างหรือผลกาํไรจากการ
ลงทุนในกลุ่มทรพัยสิ์นของกองทุน (X) ป้องกนัความเสี�ยงจากการซื3 อขายเพื�อเก็งกาํไรจากการเพิ�มขึ3 นหรือลดลง
ของราคา (directional trade) (\) ป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดจากอตัราแลกเปลี�ยนบนตราสารทางการเงินใดๆ 
ของกองทุน (�) ป้องกนัความเสี�ยงที�อาจเกิดจากราคาที�เพิ�มสงูขึ3 นของตราสารทางการเงินที�กองทุนคาดหมายว่า
จะเขา้ซื3 อในอนาคต (�) การดาํเนินการเพื�อวตัถุประสงคอ์ื�นใดตามที�บริษัทจดัการเห็นสมควร กองทุนไม่มีความ
จาํเป็นตอ้งป้องกนัความเสี�ยงอยา่งใดอยา่งหนึ�งเป็นการเฉพาะสาํหรบัธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ�ง หรือกลุ่มทรพัยสิ์น
ของกองทุนโดยทั �วไป ถึงแมว้่ากองทุนอาจเขา้ทําธุรกรรมป้องกนัความเสี�ยงเพื�อที�จะลดความเสี�ยง ธุรกรรมนั3น
อาจส่งผลใหผ้ลการดาํเนินงานโดยรวมของกองทุนตกตํ �าลงกว่าในกรณีที�กองทุนไม่ไดเ้ขา้ทาํธุรกรรมป้องกนัความ
เสี�ยงนั3น เนื�องจากสญัญาซื3 อขายล่วงหน้าที�กองทุนเขา้ทาํเพื�อป้องกนัความเสี�ยงมีการเคลื�อนไหวของราคาแตกต่าง
ไปจากผลตอบแทนที�กองทุนตั3งใจจะคุม้ครองความเสี�ยง 

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเสี�ยงดา้นนี3 ลงจากการที�ผูจ้ดัการกองทุนคาํนวณสัดส่วนในการป้องกนั
ความเสี�ยงที�เหมาะสมสาํหรบักองทุน แต่ทั3งนี3  แมมี้การลงทุนในสัญญาซื3 อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงก็
อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเสี�ยงไดท้ั3งหมด และอาจทาํใหก้องทุนเสียโอกาสในการรบัผลตอบแทนที�ดีขึ3 น หาก
ตลาดฯไม่เคลื�อนไหวไปในทิศทางที�คาดการณไ์ว ้

8.  ความเสี?ยงที?เกิดจากการเปลี?ยนแปลงทางการเมือง นโยบายการเงินการคลัง หรือสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศที?กองทุนลงทุน (Country Risk) 

ความเสี�ยงของการลงทุนในต่างประเทศเกิดจากการเปลี�ยนแปลงภายในประเทศนั3นๆ เช่น การเปลี�ยนแปลง
ทางดา้นการเมือง การเปลี�ยนแปลงทางดา้นนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จาํกัด
ทางดา้นกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงิน ซึ�งอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะทาํการวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที�กองทุนลงทุนอยา่ง
สมํ �าเสมอ 

9.  ความเสี?ยงที?เกี?ยวขอ้งกบัตวักลางทอ้งถิ?นและผูด้แูลทรพัยสิ์น  

ธุรกรรมบางอยา่งของกองทุนอาจตอ้งดาํเนินการผ่านนายหน้า ธนาคารหรือหน่วยงานทอ้งถิ�นอื�นๆ ทาํใหก้องทุน
มีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัการผิดนัด การลม้ละลาย ความประมาทเลินเล่อหรือการฉอ้ฉลของตวักลาง นายหน้า 
หรือหน่วยงานเหล่านั3น นอกจากนี3  กองทุนยงัตอ้งพึ�งพาระบบการธนาคารที�มีความเหมาะสมเป็นการทั �วไปของ
ประเทศที�กองทุนไปลงทุนผ่านนายหน้า หรือตวักลางดงักล่าว 
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ทรพัยสิ์นของกองทุนอาจอยู่ในบญัชีหนึ�งหรือหลายบัญชีซึ�งผูดู้แลทรพัยสิ์น (Custodians) เปิดไวส้าํหรบักองทุน 
ผูดู้แลทรัพย์สินเหล่านี3 อาจตั3งอยู่ในต่างประเทศ จึงมีความไม่แน่นอนว่าทรัพยสิ์นของกองทุนจะได้รับความ
คุม้ครองหรือไม่ในกรณีที�ผูดู้แลทรพัยสิ์นดงักล่าวลม้ละลายหรือมีเหตุการณอ์ื�นในทาํนองเดียวกนั ซึ�งอาจส่งผลให้
กองทุนไม่ไดร้บัคืนทรพัยสิ์นที�ฝากไวก้บัผูด้แูลทรพัยสิ์นดงักล่าวและทาํใหผู้ล้งทุนตอ้งสญูเสียเงินลงทุนในส่วนนั3น  

10. ความเสี?ยงจากขอ้จาํกดัการนาํเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื�องจากกองทุนนี3 มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี�ยงที�ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะ
ที�เกิดวิกฤตการณ์ที�ไม่ปกติ ทําใหก้องทุนไม่สามารถแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศและนําเงินกลับเขา้มาใน
ประเทศได ้ซึ�งอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาที�กาํหนด 

11.  ความเสี?ยงทางดา้นภาษีอากร (Tax Risk) 

ผูล้งทุนพึงตระหนักว่าอตัราภาษีและหลกัเกณฑก์ารจดัเก็บภาษีสามารถเปลี�ยนแปลงไปไดทุ้กเมื�อ บริษัทจดัการมี
ความประสงคที์�จะใหก้ารดาํเนินการทั3งหมดเท่าที�จะเป็นไปไดข้องกองทุนเป็นไปในลกัษณะที�จะไม่ทาํใหถื้อไดว้่า
กองทุนมีสถานประกอบการอยู่ในประเทศอื�นนอกจากประเทศไทย ทั3งนี3  ผลตอบแทนที�กองทุนมีสิทธิไดร้ับอาจ
ตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที�จ่ายและเสียภาษีกาํไร (ส่วนทุนหรืออื�นๆ) ที�ไดร้บัจากการขายทรพัยสิ์นที�กองทุนลงทุนหรือ
จากการโอนเงินลงทุน ทั3งนี3  กฎหมายภาษีในประเทศต่างๆ ที�กองทุนลงทุนอาจเปลี�ยนแปลงเป็นครั3งคราวและมี
ผลกระทบต่อผูล้งทุน ผูล้งทุนตอ้งรบัภาระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที�เรียกเก็บจากภายในและภายนอกประเทศ
ทั3งหมด (ซึ�งรวมถึงภาษีการโอน อากรแสตมป์ ภาษีอื�นๆ หรือค่าใช้จ่ายที�มีลักษณะในทํานองเดียวกัน) ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการลงทุนของกองทุน 

กองทุนอาจถูกเรียกเก็บภาษีเงินได ้ภาษีหกั ณ ที�จ่ายและภาษีอื�นๆ ในประเทศที�มีการลงทุน เนื�องจากผูถื้อหน่วย
ลงทุนมีทั3งผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนที�มิใช่ผูล้งทุนสถาบนั จึงมีความเป็นไปไดที้�โครงสรา้งการลงทุนแบบหนึ�งจะ
ส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนบางรายไม่สามารถ (Z) ไดร้บัประโยชน์จากอนุสญัญาดา้นภาษีซึ�งประเทศไทยทํากบั
ประเทศที�มีการลงทุน หรือ (W) เรียกรอ้งเครดิตสาํหรบัภาษีเงินไดแ้ละภาษีหกั ณ ที�จ่ายดงักล่าว ดงันั3น ในการ
เลือกรปูแบบการลงทุนที�เหมาะสมสาํหรบักองทุน บริษัทจดัการอาจพิจารณาวตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุน
โดยรวม มิใช่วตัถุประสงคก์ารลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ�ง 

12.  ความเสี?ยงที?เกี?ยวขอ้งกบัการคิดภาษี ณ ที?จา่ยตามกฎหมาย FATCA 

Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็นกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกาที�มีการบัญญัติ
และมีผลบังคับใชใ้นปัจจุบัน ภายใต้กฎหมาย FATCA อาจมีการหักภาษี ณ ที�จ่ายในอัตราที�สูงถึงรอ้ยละ 6[ 
สาํหรบัการจ่ายดอกเบี3 ยและเงินปันผลที�มีแหล่งที�มาจากประเทศสหรฐัอเมริกาซึ�งเกิดขึ3 นตั3งแต่วนัที� Z กรกฎาคม 
พ.ศ. WXX� ใหแ้ก่สถาบันการเงินต่างประเทศ และเงินรายรับทั3งหมด (gross proceeds) ที�สถาบันการเงิน
ต่างประเทศไดร้บัจากการขายทรัพยสิ์นที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัสหรฐัอเมริกาบางประเภทซึ�งเกิดขึ3 นตั3งแต่วนัที� Z 
มกราคม พ.ศ. WX\[ ในกรณีที�สถาบนัการเงินต่างประเทศดงักล่าว (ซึ�งรวมถึงกองทุน) ไม่ไดเ้ขา้ทาํและปฏิบัติ
ตามความตกลงกับกรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา (U.S. Internal Revenue Service หรือ “IRS”) เวน้แต่ 
สถาบนัการเงินต่างประเทศนั3นไดร้บัการยกเวน้หรือถือว่าไดป้ฏบิติัตามกฎหมายดงักล่าวแลว้ 

เพื�อหลีกเลี�ยงภาษีหกั ณ ที�จ่ายดงักล่าว กองทุนอาจเขา้ทาํความตกลงกบั IRS (“ความตกลงกบั IRS”) กองทุน
คาดว่าความตกลงกบั IRS จะกาํหนดใหก้องทุนตกลงที�จะ (Z) ขอรบัขอ้มลูเพื�อระบุตวับุคคลบางอย่างเกี�ยวกบัผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื�อพิจารณาว่าผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น U.S. Person หรือนิติบุคคลต่างชาติซึ�งถือหุน้โดย U.S. 
Person หรือไม่ และเพื�อใหข้อ้มูลระบุตัวบุคคลเกี�ยวกบัผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ IRS เป็นระยะ (W) ปฏิบัติ
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ตามขอ้กาํหนดการหกัภาษี ณ ที�จ่ายและขอ้กาํหนดอื�นๆ เพื�อที�จะปฏิบัติตามภาระผูกพนัในการรายงานขอ้มูล
ตามความตกลงกบั IRS ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดไม่ปฏบิติัตามคาํรอ้งขอเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูตามที�
กาํหนดไวใ้นความตกลงกบั IRS จากกองทุน หรือบริษัทจดัการ  บริษัทจดัการอาจจาํเป็นตอ้งหกัภาษี ณ ที�จ่ายสูง
ถึงรอ้ยละ 6[ จากการชาํระเงิน (ซึ�งรวมถึงเงินปันผลและจาํนวนเงินไถ่ถอน) ซึ�งมีขึ3 นตั3งแต่วนัที� Z มกราคม พ.ศ. 
WX\[ ที�ตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที�ไม่ปฏบิติัตามขอ้กาํหนดในการเปิดเผยขอ้มลู หรือผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�ง
เป็นสถาบนัการเงินที�มิไดมี้ความตกลงกบั IRS ที�มีผลบงัคบั (กล่าวคือ ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งเป็นสถาบนัการเงินที�
ไม่เขา้ร่วมในการทําความตกลงกับ IRS) เวน้แต่ สถาบันการเงินนั3นไดร้ับการยกเวน้หรือถือว่าไดป้ฏิบัติตาม
กฎหมายแลว้ ทั3งกองทุน บริษัทจัดการจะไม่ชําระเงินเพิ�มเติมใดๆ เพื�อชดเชยใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนสําหรับ
จาํนวนเงินใดๆ ที�ถูกหกัตามกฎหมาย FATCA นอกจากนี3  ยงัมีความเป็นไปไดที้�บริษัทจดัการอาจตอ้งจดัใหมี้การ
จาํหน่ายหรือโอนหน่วยลงทุนซึ�งถือโดยผูถื้อหน่วยลงทุนที�ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการเปิดเผยขอ้มลูดังกล่าว
ตามที�บริษัทจัดการรอ้งขอตามเงื�อนไขในความตกลงกับ IRS ของกองทุน และจํานวนเงินสุทธิที�ไดจ้ากการ
จาํหน่ายหรือโอนนั3นอาจจะน้อยกว่าราคาตลาดยุติธรรมของหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายหรือโอนโดยทั �วไป 

อยา่งไรก็ดี ภาระผกูพนัที�มีแหล่งที�มาจากประเทศสหรฐัอเมริกาซึ�งยงัคงคา้งอยู ่ณ วนัที� 6[ มิถุนายน พ.ศ. WXX� 
และภาระผูกพันที�มีแหล่งที�มาจากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ�งยงัคงคา้งอยู่ในวันที� 6[ มิถุนายน พ.ศ. 
WXX� หรือวนัที�ตรงกบัหกเดือนหลงัจากการประกาศใชข้อ้บงัคบั US Treasury regulations ว่าดว้ยการหกั ณ ที�
จ่ายสําหรับกลุ่มเงินประเภท "foreign passthru payments" (แลว้แต่ว่าวนัใดเกิดขึ3 นภายหลัง) โดยภาระผูกพัน
ดงักล่าวไม่ไดมี้การแกไ้ขหรือถือว่าออกใหม่ ภายหลงัจากวนัที� 6[ มิถุนายน พ.ศ. WXX� (ภาระผูกพนัเหล่านี3
เรียกว่า "Grandfathered Obligations") จะไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของการหกั ณ ที�จ่ายตามกฎหมาย FATCA อย่างไรก็
ตาม ภาระผูกพันซึ�งถือว่าเป็นภาระผูกพันประเภททุน และภาระผูกพันประเภทหนี3 ซึ�งไม่มีกําหนดระยะเวลา
แน่นอน (เช่น เงินฝากออมทรพัยแ์ละเผื�อเรียก) ไม่มีสิทธิไดร้บัการยกเวน้ (grandfathering) จากการหกัภาษี ณ 
ที�จ่ายตามกฎหมาย FATCA  

นอกจากนี3  ถา้กองทุนตดัสินใจที�จะไม่เขา้ทาํความตกลงกบั IRS กองทุนอาจถูกหกัภาษี ณ ที�จ่ายในอตัรารอ้ยละ 
6[ สาํหรบัเงินบางประเภทที�ตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทุน 

ที�ผ่านมา ประเทศสหรฐัอเมริกาไดเ้ขา้ทาํความตกลงระหว่างรฐับาล (intergovernmental agreements) ("ความ
ตกลง IGA") หลายฉบับที� เกี�ยวข้องกับกฎหมาย FATCA ซึ� งถ้าประเทศไทยเข้าทําความตกลง IGA กับ
สหรฐัอเมริกา กองทุนอาจไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ทาํความตกลงกบั IRS แต่อาจจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายที�ประเทศ
ไทยตราขึ3 นเพื�ออนุวตัรใหเ้ป็นไปตามความตกลง IGA นั3น  

บริษัทจดัการไม่สามารถรบัรองไดว้่าการชาํระเงินใหแ้ก่กองทุนในส่วนที�เกี�ยวกบัทรพัยสิ์นของกองทุน ซึ�งรวมถึง
ทรพัยสิ์นที�ลงทุน จะไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของการหกั ณ ที�จ่ายตามกฎหมาย FATCA ถา้การชาํระเงินใหแ้ก่กองทุนใน
ส่วนที�เกี�ยวกบัทรพัยสิ์นของกองทุนตอ้งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของการหกั ณ ที�จ่าย ก็อาจส่งผลใหมี้การไถ่ถอนทรพัยสิ์น
ที�ลงทุนก่อนกาํหนดตามวิธีการที�ระบุไวใ้นขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของทรัพยสิ์นที�ลงทุน นอกจากนี3  ถึงแมว้่า ผู ้
ลงทุนในกองทุนจะไดป้ฏบิติัตามการรอ้งขอขอ้มลูระบุตวับุคคลและยนิยอมใหบ้ริษัทจดัการดาํเนินการนําส่งขอ้มลู
ดงักล่าวใหแ้ก่ IRS แต่การชาํระเงินใหแ้ก่กองทุนก็ยงัอาจถูกหกั ณ ที�จ่ายตามกฎหมาย FATCA ได ้หากตวักลางที�
ถือทรพัยสิ์นอยู่แทนกองทุนตอ้งถูกหกั ณ ที�จ่าย เนื�องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ดงันั3น ผูถื้อหน่วย
ลงทุนควรปรึกษาหารือกบัที�ปรึกษาทางดา้นภาษีของตนเกี�ยวกบัภาษีหกั ณ ที�จ่ายตามกฎหมาย  FATCA ที�อาจ
เกิดขึ3 นกบักองทุน ก่อนที�จะตดัสินใจลงทุน 
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13.  ความเสี?ยงจากภาษีหกั ณ ที?จา่ยสาํหรบัทรพัยสิ์นที?ลงทุน (Withholding Tax) 

บริษัทจดัการไม่สามารถรบัรองไดว้่าจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีหกั ณ ที�จ่ายจากเงินที�พึงชาํระใหแ้ก่กองทุนในส่วนที�
เกี�ยวกบัทรพัยสิ์นที�ลงทุน นอกจากนี3  การชาํระเงินใหแ้ก่ตวักลางหรือกองทุนในส่วนที�เกี�ยวกบัทรพัยสิ์นที�ลงทุน
อาจถูกหกั ณ ที�จ่ายตามกฎหมาย FATCA ในอตัราสูงถึงรอ้ยละ 6[ หากกองทุนหรือตวักลางไม่ปฏิบัติตามการ
รอ้งขอขอ้มูลระบุตัวบุคคล เพื�อใหคู้่สัญญาของกองทุนหรือตัวกลางสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ได ้ซึ�ง
รวมถึงความตกลงกบั IRS ตามที�กล่าวไวข้า้งตน้ 

นอกจากนี3  แมว้่าในเวลาที�กองทุนเขา้ลงทุนในทรพัยสิ์นใดๆ จาํนวนเงินที�ตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทุนเกี�ยวกบัทรพัยสิ์น
ที�ลงทุนดังกล่าว จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที�จ่าย แต่ในอนาคตกฎหมายภาษีที�เกี�ยวขอ้งอาจเปลี�ยนแปลงไป ทําให้
จาํนวนเงินที�ชําระตามทรัพยสิ์นที�กองทุนลงทุนดังกล่าวตอ้งถูกหักภาษี ณ ที�จ่าย หรือถูกหกัภาษี ณ ที�จ่ายใน
อตัราที�สูงขึ3 นอนัเนื�องจากการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บังคบัที�เกี�ยวขอ้ง หรือการตีความ
กฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บังคับดังกล่าว ซึ�งลูกหนี3 ที�เกี�ยวขอ้งไม่ผูกพันที�จะต้องชดเชยใหก้ับกองทุน ในกรณี
ดงักล่าว กองทุนอาจจะไม่สามารถรบัประโยชน์จาก (ก) อนุสญัญาภาษีซอ้นระหว่างประเทศไทยกบัประเทศที�ทาํ
การชาํระเงิน หรือ (ข) กฎหมายที�ใชบ้ังคบัอยู่ในปัจจุบันในประเทศของลูกหนี3 ที�เกี�ยวขอ้งของกองทุน ในกรณีที�
กองทุนไดร้บัชาํระดอกเบี3 ยจากจาํนวนเงินสุทธิภายหลงัจากที�หกัภาษี ณ ที�จ่ายแลว้ เงินปันผลหรือผลตอบแทนที�
พึงชําระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนก็จะถูกกาํหนดโดยอา้งอิงจากจาํนวนเงินรบัสุทธิดังกล่าว ซึ�งภาษีดังกล่าวจะลด
จาํนวนเงินที�สามารถนําไปชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย ทั3งนี3  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิไดร้ับจาํนวนเงิน
เพิ�มเติม (grossed-up amounts) เพื�อชดเชยภาษีหกั ณ ที�จ่ายนั3น 
 

ความเสี?ยงอื?นๆ ที?ผูล้งทุนควรทราบ 

1.   ความเสี?ยงดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชนที์?อาจเกิดขึ= น (Potential Conflicts of Interest) 

ผูล้งทุนเขา้ใจและทราบถึงโอกาสที�บริษัทจดัการและบริษัทในเครืออาจเผชิญความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที�
เกี�ยวขอ้งกบักองทุน ในกรณีที�มีปัญหาที�เกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ3 น บริษัทจดัการจะใชดุ้ลยพินิจ
โดยสุจริตเพื�อประโยชน์สงูสุดของกองทุน ทั3งนี3  หากมีกรณีที�บริษัทจดัการใชดุ้ลยพินิจโดยสุจริตแลว้เห็นว่าถือเป็น
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างแทจ้ริง บริษัทจดัการอาจดําเนินการตามที�เห็นว่าจาํเป็นหรือเหมาะสมเพื�อ
แกไ้ขความขดัแยง้ดังกล่าว โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง (และเมื�อได้
ดําเนินการดังกล่าว บริษัทจดัการจะไม่มีความรับผิดใดๆ ที�เกิดขึ3 นจากความขดัแยง้เหล่านั3น) การดําเนินการ
เหล่านี3 อาจรวมถึงการจาํหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นที�กองทุนลงทุนซึ�งก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือ
การแต่งตั3งผูดู้แลผลประโยชน์ที�เป็นอิสระ โดยในการนี3  บริษัทจดัการจะถือว่าผูล้งทุนแต่ละรายไดท้ราบถึงการมี
อยู่ของความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ที�แท้จริงหรือที�อาจเกิดขึ3 นได้ดังกล่าวแล้ว และหากบริษัทจัดการได้
ดาํเนินการเกี�ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามกรอบแห่งกฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้งและตามที�
ระบุไวใ้นหนังสือชี3 ชวนฉบบันี3 แลว้ ผูล้งทุนจะสละสิทธิเรียกรอ้งสาํหรบัความรบัผิดใดๆ ที�เกิดขึ3 นจากการมีอยูข่อง
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ดงักล่าว 

2.  ความเสี?ยงจากขอ้ความที?มีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต (Forward Looking Statements) 

หนังสือชี3 ชวนฉบบันี3 มีขอ้ความที�มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) ทั3งนี3  ผู ้
ลงทุนควรใชค้วามระมดัระวงัอย่างสูงเกี�ยวกบัขอ้ความที�มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในหนังสือชี3 ชวน
ฉบบันี3  โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ขอ้ความดงัต่อไปนี3 ถือเป็นขอ้ความที�มีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต 
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• ขอ้ความเกี�ยวกบักลยุทธโ์ดยรวมของกองทุนในการที�จะบรรลุซึ�งเป้าหมายของการลงทุน  

• ขอ้ความประมาณการตวัเลข ประเภท ขนาด หรือระยะเวลาของการลงทุนที�กองทุนอาจไดม้า หรือขนาดของ
ทรพัยสิ์น ที�กองทุนอาจไดม้าในการลงทุนดงักล่าว 

• ขอ้ความเกี�ยวกบัประมาณการหรือการคาดการณผ์ลตอบแทน หรือผลประกอบการจากการลงทุนใดๆ 

• ขอ้ความเกี�ยวกบัแผนการหรือเป้าหมายของการจดัการของกองทุนเพื�อการดาํเนินงานในอนาคต ซึ�งรวมถึง 
แต่ไม่จาํกดัเพียงการใชท้รพัยสิ์นของกองทุน และขนาดและลักษณะของค่าใชจ้่ายที�บริษัทจดัการคาดว่าจะ
เกิดขึ3 น บุคลากรและบริการอื�นที�กองทุนอาจใชบ้ริการ 

• ขอ้ความใดๆ ที�ใชค้าํว่า “คาดการณ”์ “เชื�อ” “ประมาณการ” “คาดหมาย” หรือถอ้ยคาํในทาํนองเดียวกนั 

• ขอ้ความใดๆ ที�มิใช่ขอ้เท็จจริงยอ้นหลงั 

ขอ้ความที�มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตสะท้อนถึงความเห็นในปัจจุบันของบริษัทจัดการเกี�ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต และอยู่ภายใตค้วามเสี�ยง ความไม่แน่นอนและสมมุติฐานต่างๆ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 
ปัจจยัความเสี�ยงดงัที�ระบุขา้งตน้ ถึงแมว้่าบริษัทจดัการมีความเชื�อว่าความคาดหมายที�แสดงอยู่ในขอ้ความที�มี
ลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมีความสมเหตุสมผล แต่บริษัทจดัการไม่สามารถรบัรองว่าความคาดหมาย
เหล่านั3นจะถูกตอ้ง  
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นที? 1 : อตัราสว่นการลงทุนที?คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย 

 
ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ3 นไป 
 

 
ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ตํ �ากว่า 2 
อนัดบัแรก 
 

ไม่เกิน 35% 

2.3 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบัตํ �ากวา่ investment grade หรือไม่มี 
credit rating 
 

ไม่เกิน 25% 

3 หน่วย CIS   ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 25% 
5 ตราสารที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี3  

5.1 เป็นตราสารหนี3  ตราสารกึ�งหนี3 กึ�งทุน SN หรือศุกกู ที�ผูอ้อกจดัตั3งขึ3 น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที�ไดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี3   
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน  
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั �วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing  
5.2.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี3 น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
397 วนันับแต่วนัที�ลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี3   
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ
ไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
5.2.3.9 บล.  
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี3 มากกวา่ 397 วนันับแต่
วนัที�ลงทุน ตอ้งขึ3 นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
 

ไม่เกินอตัราดงันี3  แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 
(1) 25% หรือ 
(W) นํ3าหนักของตราสารที�ลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 
6 ทรพัยสิ์นดงันี3  

6.1 ตราสารทุนที�จดทะเบียนซื3 อขายใน SET หรือในตลาดซื3 อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที�ผูอ้อกตราสารอยู่
ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที�อาจทาํใหมี้การเพิกถอนการเป็นหลกัทรพัย์
ซื3 อขายใน SET หรือในตลาดซื3 อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 
\.W ตราสารทุนที�ออกโดยบริษทัที�จดัตั3งขึ3 นไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ�งหุน้ของบริษัทดงักล่าวซื3 อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื3 อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที�ผูอ้อกตรา
สารอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุที�อาจทาํใหมี้การเพิกถอนการเป็น
หลกัทรพัยซื์3 อขายใน SET หรือในตลาดซื3 อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 
\.6 หุน้ที�อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื3 อขายตาม \.Z 
6.h  ตราสารที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี3   
6.4.1 เป็นตราสารหนี3  ตราสารกึ�งหนี3 กึ�งทุน SN หรือศุกกู ที�ผูอ้อกจดัตั3งขึ3 น
ตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนั3นในต่างประเทศ หรือผูอ้อก
จดัตั3งขึ3 นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ 
ที�ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร 
Basel III 
6.4.2  เป็นตราสารที�มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดงันี3  
6.4.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื3 อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 
6.4.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั �วไป โดยมีรายละเอยีดตาม
แบบ filing 
6.4.2.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี3 น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
397 วนั นับแต่วนัที�ลงทุนที�ไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2   
ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี3  
6.4.2.3.1  บุคคลตามขอ้ X.W.6.Z – 5.2.3.9 
6.4.2.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.2.6.6  สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทาํนองเดียวกบั                              
บุคคลตามขอ้ \.h.2.3.1 – 6.4.2.3.2 
6.4.3  ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี3 มากกวา่ 397 วนั นับ
แต่วนัที�ลงทุน ตอ้งขึ3 นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5  DW  
6.6  reverse repo 
6.7  OTC derivatives 
6.8  หน่วย infra หรือหน่วย property ที�มีลกัษณะครบถว้น ดงันี3  
6.8.1  จดทะเบียนซื3 อขายหรืออยูใ่นระหว่าง IPO เพื�อการจดทะเบียนซื3 อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื3 อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ  (แต่ไม่รวมถึง
หน่วยดงักล่าวที�อยูร่ะหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที�อาจทาํใหมี้การเพิกถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซื3 อขายใน SET หรือในตลาดซื3 อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ)     
6.8.2  เป็นหน่วยของกองทุนที�ไม่ไดมี้ลกัษณะกระจายการลงทุนใน

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี3  แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํ3าหนักของทรพัยสิ์นใน  
benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 
กิจการโครงสรา้งพื3 นฐานอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี  
(diversified fund) ตามแนวทางที�สาํนักงานกาํหนด 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที�มีลกัษณะกระจายการลงทุน
ในกิจการโครงสรา้งพื3 นฐาน อสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที�สาํนักงานกาํหนด และมีลกัษณะ 
ตาม \.�.Z 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยสิ์นอื�นนอกเหนือจากที�ระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี3  ไม่มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 
แลว้แต่กรณี 
             1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
              2. derivatives on organized exchange 
 
สว่นที? 2 : อตัราสว่นการลงทุนที?คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 
 1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทที�อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  
      
 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ�งดงันี3  แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํ3าหนักของทรพัยสิ์นที�ลงทุนใน 
benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี3  ไม่มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั group limit  
                Z. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทุน  
                2. derivatives on organized exchange 
 

สว่นที? 3 : อตัราสว่นการลงทุนที?คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 
 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที�นิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว)  
เป็นผูอ้อก ผูส้ั �งจ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี3  
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั3งขึ3 น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยูอ่าศยั 

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

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยในรอบปี
บญัชี เวน้แต่เป็นกองทุนที�มีอายุ
โครงการน้อยกวา่ Z ปี ใหเ้ฉลี�ยตาม
รอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนที�อายุ
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั  
6 เดือน ทั3งนี3  เฉพาะ กองทุนที�มีอายุ
โครงการมากกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี  
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 
 2 ทรพัยสิ์นดงันี3  

2.1  B/E P/N หรือ SN ที�มีเงื�อนไขหา้มเปลี�ยนมือแต่กองทุนได้
ดาํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการที�
กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื�อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสาร
ได ้
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 
เดือน 
2.3  total SIP ตามขอ้ X ของส่วนนี3  
 
(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที�ลงทุน
ใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที�มีอายุไม่เกิน
อายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื�อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 
4 securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ�งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ � ในส่วนที� Z : อตัราส่วนการลงทุน

ที�คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
รวมกนัไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดงันี3  
6.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการลดความ
เสี�ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี�ยงที�มีอยู ่

6.W การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที�มิใช่เพื�อการลดความเสี�ยง (non-
hedging) 

global exposure limit 
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จาํกดั net exposure ที�เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 
Z[[% ของ NAV 

 

สว่นที? 3 : อตัราสว่นการลงทุนที?คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 
 1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที�นิติบุคคลตามกฎหมาย

ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว)  
เป็นผูอ้อก ผูส้ั �งจ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี3  
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มีกฎหมายเฉพาะจดัตั3งขึ3 น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยูอ่าศยั 

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

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี�ยใน
รอบปีบญัชี เวน้แต่เป็นกองทุนที�มี
อายุโครงการน้อยกว่า Z ปี ให้
เฉลี�ยตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนที�
อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั  
6 เดือน ทั3งนี3  เฉพาะ กองทุนที�มี
อายุโครงการมากกว่าหรือเท่ากบั 
1 ปี  
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 
 2 ทรพัยสิ์นดงันี3  

2.1  B/E หรือ P/N ที�มีเงื�อนไขหา้มเปลี�ยนมือแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหมี้การ
รบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที�กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื�อนไข
ใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที�มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 
2.3  total SIP ตามขอ้ X ของส่วนนี3  
 
(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที�ลงทุนใน B/E 
P/N เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที�มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบ
การลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื�อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมี
อายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ�งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ � ในส่วนที� Z : อตัราส่วนการลงทุนที�
คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดงันี3  
6.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives  
ที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการลดความเสี�ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี�ยงที�มีอยู ่ 

6.W การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives  
ที�มิใช่เพื�อการลดความเสี�ยง  
(non-hedging) 
      

global exposure limit 
กรณีกองทุนไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จาํกดั net exposure ที�เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดย
ตอ้งไม่เกิน Z[[% ของ NAV 

 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื�อการดาํเนินงานของ กองทุนรวมไม่มีขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั 
product limit 

สว่นที? � : อตัราสว่นการลงทุนที?คาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที?ลงทุน (concentration limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น  
1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหนึ�ง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมี

จาํนวนหุน้ของบริษัทรวมกนัน้อยกว่า 25% ของจาํนวนสิทธิออกเสียง
ทั3งหมดของบริษัทนั3น 

2 ตราสารหนี3  ตราสารกึ�งหนี3 กึ�งทุน ตรา
สาร Basel III และศุกกู ของผูอ้อกราย
ใดรายหนึ�ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี3 ภาครฐัไทย 
หรือตราสารหนี3 ภาครฐัต่างประเทศ) 
 

W.Z ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี3 สินทางการเงิน (financial liability) 
ของผูอ้อกตราสารรายนั3น ตามที�เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดยไม่ใหนั้บรวมมลูค่าหนี3 สินดงักล่าวของเจา้หนี3 ที�
มีความเกี�ยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงินกูย้มืจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั เป็น
ตน้ 
ทั3งนี3  ในกรณีที�ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี3 สินทางการเงินตามที�เปิดเผยไวใ้น
งบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงัไม่ครบ
กาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครั3งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ช้
อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น  
ขอ้นี3 ของผูอ้อกรายนั3นเป็นรายครั3ง  เวน้แต่ในกรณีที�ผูอ้อกตราสารไดมี้
การยื�นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
W.W ในกรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี3 โดยเป็นตราสารที�ออก
ใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัตํ �ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื�อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ
บริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน Z ใน 6 ของมลูค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั3ง เวน้แต่กรณีที�ผูอ้อกตราสารไดมี้
การยื�นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
(อตัราส่วนตาม W.W ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที�ออกโดยบุคคลดงันี3   
Z. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
W. ธนาคารออมสิน 
6. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
h. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
X. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยูอ่าศยั 
\. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
�. ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
�. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
 g. บล. 
10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
ZZ. สถาบนัการเงินต่างประเทศที�มีลกัษณะทาํนองเดียวกบับุคคลตาม 
1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง - ไม่เกิน Z ใน 6 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั3งหมดของกองทุน หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที�ออกหน่วยนั3น   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี3  
   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที�มีลกัษณะครบถว้นดงันี3  
   โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
    (Z) มีขนาดเล็ก 
    (W) จดัตั3งขึ3 นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน W ปี 
    (6) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง 
 

ไม่เกิน Z ใน 6 ของจาํนวนหน่วย infra ทั3งหมดของกองทุน infra  
ที�ออกหน่วยนั3น  เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที�มีลกัษณะครบถว้น
ดงันี3  โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน 
(Z)  มีขนาดเล็ก  
(W)  จดัตั3งขึ3 นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน W ปี 
(6)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ�ง 

ไม่เกิน Z ใน 6 ของจาํนวนหน่วย property ทั3งหมดของกองทุน property  
ที�ออกหน่วยนั3น  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที�มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี3  โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน 
(Z)  มีขนาดเล็ก  
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น  
(W)  จดัตั3งขึ3 นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน W ปี 
(6)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

 
ทั3งนี3  การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที�แกไ้ขเพิ�มเติม 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั=งหมดที?เรียกเก็บจากผูซื้= อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

1. ค่าใชจ้า่ยที?หกัโดยตรงจากผูซื้= อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(S) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกินรอ้ยละ Z.[[ 
1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื3 อคืน ไม่มี 
1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื3 อคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางหรือ
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัรา

ใดจะสงูกว่า 
2. ค่าใชจ้า่ยที?หกัโดยตรงจากผูซื้= อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามที?จา่ยจริง) 
2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราที�นายทะเบียนกาํหนด 
2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราที�นายทะเบียนกาํหนด 
2.3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน อตัราที�สถาบนัการเงินกาํหนด 
2.4. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซื้3 อหน่วยลงทุน อตัราที�สถาบนัการเงินกาํหนด 
2.5. ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�ผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 
ไม่มี 

3. ค่าใชจ้า่ยที?เรียกเก็บจากกองทุนรวม(S)(T)  
(รอ้ยละของจาํนวนเงินที?ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 6.WZ[[ ต่อปี 
3.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกิน [.[X6X ต่อปี 
3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน [.Z[70 ต่อปี 
3.4. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย ไม่มี 
4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสริมการขาย ที?เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั3งแรก ไม่เกินรอ้ยละ Z.07 ของจาํนวน

เงินทุนของโครงการ 
4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั3งแรก ไม่มี 
5. ประมาณการคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั=งหมด(S)(T)  

(รอ้ยละของจาํนวนเงินที?ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
ไม่เกิน h.hh[X ต่อปี 

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ�มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ X ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา Z ปี 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�มแลว้ 
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. การลงทุนในกองทุนมีความเสี�ยงอย่างมีนัยสาํคญัซึ�งผูล้งทุนควรพิจารณาก่อนที�จะเขา้ลงทุนในกองทุน กองทุนมี
สถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน ดงันั3น บริษัทจดัการจึงไม่มีภาระผกูพนั
ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค Complex Return 3YC ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั3งนี3  ผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย ไม่ไดข้ึ3 นอยู่กบัสถานะทางการเงิน
หรือผลการดาํเนินงานของบริษัทจดัการ 

เนื�องจากกองทุนยงัไม่มีผลการดําเนินงาน (track record) หรือประวติัการดําเนินงานใดๆ บริษัทจดัการจึงไม่
สามารถรบัรองไดว้่าผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามที�ประมาณไว ้หรือจะไม่สูญเสียเงินลงทุนอย่างมีนัยสาํคญั 
ดงันั3น การลงทุนในกองทุนจึงไม่เหมาะสมที�จะเป็นเครื�องมือในการลงทุนเพียงอยา่งเดียวของผูล้งทุน  

2. ผลการดาํเนินงานในอดีตของบริษัทจดัการไม่ไดเ้ป็นเครื�องบ่งชี3 ถึงผลการดาํเนินงานในอนาคตของกองทุนนี3  และ
กองทุนไม่สามารถรบัรองไดว้่ากองทุนจะบรรลุผลการดาํเนินงานที�เทียบเคียงไดก้บัผลการดาํเนินงานในอดีตใน
การจดัการกองทุน ซึ�งบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนหรือบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ ดงันั3น ผูล้งทุนตอ้งไม่
ถือเอาผลการดาํเนินงานในอดีตของบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนของบริษัทจดัการ หรือบริษัทในเครือแห่งใด
ของบริษัทจดัการมาทําการคาดหมายผลการดําเนินงานของกองทุน และตอ้งไม่คาดหมายว่ากองทุนจะบรรลุ
ผลตอบแทนในทาํนองเดียวกนั 

3. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนโดยเป็นส่วนหนึ�งของกลยุทธก์ารลงทุนโดยรวม ต่อเมื�อผูล้งทุนสามารถรบัความเสี�ยง
จากการขาดทุนโดยสิ3 นเชิงจากการลงทุนในกองทุนเท่านั3น นอกจากนี3  อาจมีกรณีที�บริษัทจดัการหรือบริษัทใน
เครืออาจมีผลประโยชน์ขดักนักบักองทุน ผูที้�ประสงคจ์ะลงทุนจึงควรประเมินความเสี�ยงและขอ้ดีของการลงทุนใน
กองทุนนี3  นอกจากนี3  ในการพิจารณาเขา้ลงทุนในกองทุน ผูล้งทุนควรตระหนักถึงขอ้พิจารณาต่างๆ ซึ�งรวมถึงแต่
ไม่จาํกดัเพียงความเสี�ยงที�ปรากฏในหนังสือชี3 ชวนฉบบันี3  

4. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือชี3 ชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซื3 อหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื�อใชอ้า้งอิงใน
อนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ�มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือชี3 ชวนส่วนขอ้มลูโครงการไดที้�บริษัทจดัการ
หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื3 อคืน 

5. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที�ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  

6. การลงทุนยอ่มมีความเสี�ยง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

7. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื�นเพื�อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที�บริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื�นเพื�อกองทุนตามหลกัเกณฑที์�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั3งนี3  ผูที้�สนใจ
จะลงทุนที�ตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื�อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มลูไดที้�บริษัทจดัการ 
ตวัแทน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื�อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที�สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ 
เพื�อที�บริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดแูลการซื3 อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้
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9. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลที�อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
(Connected Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนที�กาํหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดที้�สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

10. หนังสือชี3 ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 6 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสําคญั ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และ
ส่วนรบัรองความถูกตอ้ง 

11. การพิจารณาร่างหนังสือชี3 ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี3 มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือชี3 ชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที�เสนอขายนั3น 
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กองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนที�มิใช่รายยอ่ยเท่านั�น 
 

กองทุนรวมที�มีความเสี�ยงสูงหรือมีความซบัซอ้น 

 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการจดัการ 
กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 
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หนังสือชี0 ชวนฉบบันี0 รวบรวมโดยใชข้อ้มลู ณ วนัที6 78 ธนัวาคม 8:;7 

  

หนังสือชี0 ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี < ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และส่วน
รบัรองความถูกตอ้ง ทั0งนี0  ผูส้นใจลงทุนควรรอ้งขอหนังสือชี0 ชวนสว่นสรุปขอ้มลูสาํคญัจากบริษัทจดัการหรือผูข้าย
หน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนควรศึกษารายละเอยีดในหนังสอืชี0 ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั อาทิ วตัถุประสงคแ์ละ

นโยบายการลงทุน ความเสี6ยง และคาํเตือน เป็นตน้ ก่อนตดัสินใจลงทุน 



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 3 

รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

คาํจาํกดัความ / คาํนิยาม :  

“กฎหมาย ก.ล.ต.” หมายถึง พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
“กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม” หมายถึง กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  
“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที6สภาวชิาชีพบญัชกีาํหนดเกี6ยวกบัการจดัทาํงบ
การเงนิรวม  
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
“คาํสั 6งซื0 อหน่วยลงทุน” หมายถึง เงนิสด เช็ค ดราฟต ์คาํสั 6งจา่ยเงนิ การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวธิกีารอื6นใดที6บริษัท
จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนยอมรบั โดยค่าสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนที6ไมใ่ช่เงินสดนั0น บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน
การขายหน่วยลงทุนจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงนิจากเช็ค ดราฟต ์คาํสั 6งจ่ายเงนิ การหกับญัชีเงนิฝากธนาคารหรือวิธีการอื6น
ใดไดภ้ายในวนัทาํการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย 
“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  
“จองซื0 อ” หมายถึง จองซื0 อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั0งแรก  
“ตลาดหลกัทรพัย”์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
“บริษทัจดัการ” หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั  
“ผูด้แูลผลประโยชน์” หมายถึง ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน  
“ผูถื้อหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน  
“ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ6งเป็นผูที้6ไดร้บัใบอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหนา้ซื0 อขายหลกัทรพัย ์(Broker) การคา้หลกัทรพัย ์(Dealer) 
และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั0งในส่วนของหลักทรพัยท์ั 6วไป หรือหลกัทรพัยท์ี6จาํกดัเฉพาะหน่วยลงทุน 
แลว้แต่กรณี 
“ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น” หมายถึง ผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ  
“ผูล้งทุนสถาบนั” ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามผูล้งทุน
สถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ไดแ้กผู่ล้งทุนดงัต่อไปนี0   
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
(2) ธนาคารพาณิชย ์ 
(3) ธนาคารที6มีกฎหมายเฉพาะจดัตั0งขึ0 น  
(4) บริษทัเงนิทุน  
(5) บริษทัเครดิตฟองซิเอร ์ 
(6) บริษทัหลกัทรพัย ์ 
(7) บริษทัประกนัวนิาศภยั  
(8) บริษทัประกนัชีวติ  
(9) กองทุนรวม  
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ6งบริษัทหลกัทรพัยร์บัจดัการเงนิทุนของผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนตาม 
(7) ถึง (d) หรือ (77) ถึง (85)  
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(11) กองทุนสาํรองเลี0 ยงชีพ  
(12) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  
(13) กองทุนประกนัสงัคม  
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ  
(15) กองทุนเพื6อการฟื0 นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  
(16) ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื0 อขายล่วงหน้าตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซื0 อขายล่วงหนา้  
(17) ผูป้ระกอบธุรกิจการซื0 อขายล่วงหน้าตามกฎหมายวา่ดว้ยการซื0 อขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า  
(18) สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ  
(19) สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก  
(20) ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท  
(22) นิติบุคคลซึ6งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุน้รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละเจ็ดสิบหา้ของจาํนวนหุน้ที6มสิีทธิออกเสยีง
ทั0งหมด  
(23) ผูล้งทุนต่างประเทศซึ6งมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถึง (22)  
(24) ผูจ้ดัการกองทุน หรือผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซื0 อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ย
หลกัเกณฑเ์กี6ยวกบับุคลากรในธุรกจิตลาดทุน  
(25) ผูล้งทุนอื6นใดตามที6สาํนักงานประกาศกาํหนด 
“ผูล้งทุนรายใหญ่” ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามผูล้งทุน
สถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปนี0   
(7)  นิติบุคคลที6มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ6งดงันี0  
(ก)  มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงนิปีล่าสุดที6ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั0งแต่ 100 ลา้นบาทขึ0 นไป 
(ข)  มเีงนิลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซื0 อขายล่วงหนา้ตั0งแต่ 20 ลา้นบาทขึ0 นไป หรือในกรณีที6นับรวมเงนิฝาก
แลว้มีเงนิลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั0งแต่ gh ลา้นบาทขึ0 นไป ทั0งนี0  ใหพ้จิารณาตามงบการเงนิปีล่าสุดที6ผูส้อบบญัชี
ตรวจสอบแลว้ 
(8)  บุคคลธรรมดาซึ6งนับรวมกบัคู่สมรสแลว้มลีกัษณะใดลกัษณะหนึ6งดงันี0  
(ก)  มีสินทรพัยสุ์ทธิตั0งแต่ 50 ลา้นบาทขึ0 นไป ทั0งนี0  สินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมลูค่าอสงัหาริมทรพัยซึ์6งใชเ้ป็นที6พกัอาศยั
ประจาํของบุคคลนั0น 
(ข)  มรีายไดต่้อปีตั0งแต่ 4 ลา้นบาทขึ0 นไป 
(ค)  มีเงนิลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซื0 อขายล่วงหน้าตั0งแต่ 10 ลา้นบาทขึ0 นไป หรือในกรณีที6นับรวมเงนิฝาก
แลว้มีเงนิลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั0งแต่ 8h ลา้นบาทขึ0 นไป 
“ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ6งเป็น
ผูที้6ไดร้บัใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหน้าซื0 อขายหลกัทรพัย ์(Broker) การคา้
หลกัทรพัย ์(Dealer) และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั0งในส่วนของหลกัทรพัยท์ั 6วไป หรือหลกัทรพัยที์6จาํกดั
เฉพาะหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  
“ผูส้อบบญัชี” หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทุน 
“มลูค่าหน่วยลงทุน” หมายถึง มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธขิองกองทุนหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนที6จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมดตาม
ทะเบียนหน่วยลงทุน เมื6อสิ0 นวนัที6คาํนวณนั0น โดยคาํนวณตามหลกัสากล เป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตาํแหน่งและตดัตาํแหน่งที6 
5 ทิ0 ง  
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“มลูค่าหน่วยลงทุนที6ใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน” หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทุนที6ตดัทศนิยมตาํแหน่งที6 5 ทิ0 งและปัด
ทศนิยมตาํแหน่งที6 4 ขึ0 น 
“ระยะเวลาเสนอขาย” หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  
“ราคาเสนอขายครั0งแรก” หมายถึง ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนที6เสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขายครั0งแรกตามมลู
ค่าที6ตราไวข้องหน่วยลงทุนซึ6งจะตอ้งบวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  
“ราคาขายหน่วยลงทุน” หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที6คาํนวณจากมลูค่าหน่วยลงทุนที6ใชค้าํนวณราคาขาย
หน่วยลงทุน ณ สิ0 นวนัทาํการขายนั0น บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
“ราคารบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน” หมายถึง ราคารบัซื0 อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนที6คาํนวณจากมลูคา่หน่วยลงทุน ณ สิ0 นวนัทาํ
การรบัซื0 อคนืนั0น หกัดว้ยคา่ธรรมเนียมการรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
“วนัทาํการ” หมายถึง วนัเปิดทําการปกติของบริษัทจดัการ  
“วนัทาํการรบัซื0 อคนื” หมายถึง วนัที6บริษัทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั หากวนัดงักล่าวตรง
กบัวนัหยุด จะใชว้นัทาํการถดัไปเป็นวนัทาํการรับซื0 อคนื 
“ศูนยซื์0 อขายหลกัทรพัย”์ หมายถึง ศนูยซื์0 อขายหลกัทรพัยซึ์6งจดัตั0งขึ0 นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
“สถาบนัการเงนิ” หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบี0 ยเงนิใหกู้ยื้มของสถาบนัการเงนิ  
“สมาคม” หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทุน  
“สมดุบญัชีแสดงสิทธิ” หมายถึง สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
“สั 6งขายคืน” หมายถึง สั 6งขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการรบัซื0 อคืน  
“สั 6งซื0 อหน่วยลงทุน” หมายถึง สั 6งซื0 อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนไดร้บัคาํสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนจากผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนและไดร้บัค่าสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนแลว้  
“สั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง สั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซื0 อขาย  
“สื6ออิเล็กทรอนิกส”์ หมายถึง เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์อินเทอรเ์น็ต หรือสื6ออิเล็กทรอนิกสอ์ื6นใดอยา่ง
ใดอยา่งหนึ6งหรือหลายอยา่งที6บริษัทจดัการสามารถใชส้าํหรบัรบัคาํสั 6งซื0 อ คาํสั 6งขายคนื หรือคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนได ้ 
“สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  
“หนังสือชี0 ชวน” หมายถึง หนังสือชี0 ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  
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ปรากฏในหวัขอ้ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์ 
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“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที6สภาวชิาชีพบญัชี
กาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงนิรวม 

“กองทุนฟื0 นฟ”ู กองทุนเพื6อการฟื0 นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวม 
พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที6ตั0งขึ0 นเพื6อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงนิ
ทอ้งถิ6นในภมูิภาคตามโครงการจดัตั0งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะที6สอง 
(Asian Bond Fund 2) ตามมติของที6ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก 
Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนที6มิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที6มุง่เนน้ลงทุนเพยีงครั0งเดียวโดยถือทรพัยสิ์นที6ลงทุนไวจ้นครบ
กาํหนดอายุของทรพัยสิ์น หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม 
หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที6จดัตั0งขึ0 นตามกฎหมายต่างประเทศซึ6งมลีกัษณะเป็นโครงการลงทุน
แบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทั0งนี0  ไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะ
จดัตั0งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื6นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และ
กองทุน infra ที6จดัตั0งขึ0 นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที6จดัตั0งขึ0 นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รปูแบบการลงทุนในทรพัยสิ์นที6เกี6ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื0 นฐานของประเทศ
ต่าง ๆ ซึ6งไดแ้ก่ 
7. กองทุนโครงสรา้งพื0 นฐานที6จดัตั0งขึ0 นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื6อธุรกรรมในตลาดทุน 
8. กองทุนโครงสรา้งพื0 นฐานต่างประเทศที6จดัตั0งขึ0 นตามกฎหมายต่างประเทศ

ซึ6งมวีตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนรวม
โครงสรา้งพื0 นฐานตาม 7.  ทั0งนี0  ไมว่า่กองทุนโครงสรา้งพื0 นฐานดงักล่าวจะ
จดัตั0งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื6นใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรพัยสิ์นที6เกี6ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซึ์6งอยูใ่นรปูแบบ 
อยา่งใดอยา่งหนึ6งดงันี0  
7.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์6อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบั
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ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์
8.  ทรสัตเ์พื6อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพยที์6จดัตั0งขึ0 นตามกฎหมายวา่

ดว้ยทรสัตเ์พื6อธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  foreign REIT 

“การลดความเสี6ยง” การลดความเสี6ยงที6อาจเกิดขึ0 นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 
derivatives ที6มลีกัษณะครบถว้นดงันี0  
1.  ไม่มวีตัถุประสงคเ์พื6อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาํไร (speculate) 
2.  มีผลใหค้วามเสี6ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเสี6ยงทั 6วไปและความเสี6ยงเฉพาะของทรพัยสิ์นที6ตอ้งการ

ลดความเสี6ยง 
4.  สามารถลดความเสี6ยงไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงนิฝากหรือ 
ตราสารเทียบเท่า 
เงนิฝาก” 

ทรพัยสิ์นดงันี0  
7.  เงนิฝาก บตัรเงนิฝาก ใบรบัฝากเงนิ เงนิฝากอิสลาม หรือตราสารอื6นที6มี

ลกัษณะทาํนองเดียวกบัเงนิฝาก  
8.  สลากออมทรัพยที์6ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื6อการเกษตรและ

สหกรณก์ารเกษตร 
<.  สลากออมสินพเิศษที6ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสิน  

“เงนิฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงที6เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมลีกัษณะที6เทียบเคยีงได้
กบัเงนิฝาก โดยคูส่ญัญาที6เทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคนืเงนิตน้จาก
คู่สญัญาฝ่ายที6เทียบเคียงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ต็มจาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสินคา้ 
โภคภณัฑ”์ 

ดชันีที6มอีงคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงนิเฟ้อ” ดชันีที6จดัทาํขึ0 นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื6อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึ6งหนี0 กึ6งทุน” ตราสารทางการเงนิที6มเีงื6อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงันี0  
7.  ตั ~วเงนิคลงั   
8.  พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.   
<.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้กู ้ที6กระทรวงการคลงัหรือกองทุนฟื0 นฟู

เป็นผูมี้ภาระผูกพนั 

“ตราสารภาครฐั 
ต่างประเทศ” 

ตราสารที6มรีปูแบบทาํนองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทย 
ที6รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของ
รฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้ํ0าประกนั 
แต่ไมร่วมถึงตราสารที6ออกโดยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ6นของประเทศนั0น 
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“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื6อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่วา่ตามกฎหมาย
ไทยหรือต่างประเทศ ที6มีการอา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนั
การเงนิของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื0 อขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที6จดัใหม้ขีึ0 นเพื6อการซื0 อขายหลกัทรพัยใ์น
ต่างประเทศ โดยมลีกัษณะครบถว้นดงันี0  
7.  มกีารรวบรวมคาํเสนอซื0 อเสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซื0 อหลายราย

และผูเ้สนอขายหลายราย 
8.  มกีารกาํหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหม้รีะบบ ซึ6งกาํหนดเกี6ยวกบัวธีิการใน

การซื0 อขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้ริการไมอ่าจใชดุ้ลย
พินิจในการจดัการซื0 อขายเป็นประการอื6น และผูเ้สนอซื0 อเสนอขายยนิยอม
ที6จะผูกพนัตามหลกัเกณฑห์รือระบบนั0น 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงนิทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ที6ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุน
รวม หรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษทัจดทะเบียน” บริษัทที6มีหลกัทรพัยที์6ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนุญาตใหท้าํการ
ซื0 อขายไดใ้น SET 

“บริษทัยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเกี6ยวกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม  
โดยพจิารณาตามงบการเงนิรวมที6มีการจดัทาํและเปิดเผยล่าสุด   
ทั0งนี0  หากไมมี่งบการเงนิรวมใหพ้ิจารณาตามสดัส่วนการถือหุน้ที6ปรากฏใน
บญัชีรายชื6อผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“บริษทัใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชเีกี6ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดย
พิจารณาตามงบการเงนิรวมที6มกีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสุด  ทั0งนี0  หากไม่มี
งบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตามสดัส่วนการถือหุน้ที6ปรากฏในบญัชีรายชื6อผูถื้อ
หุน้ล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธิ 
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที6เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง ซึ6งกาํหนดใหเ้ป็น
หลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
วา่ดว้ยการกาํหนดประเภทหลกัทรพัยเ์พิ6มเติม (ฉบบัที6 ;) 

“ผูม้ภีาระผกูพนั” ผูที้6มีภาระผกูพนัในการชาํระหนี0 ตามตราสารทางการเงนิในฐานะผูอ้อก ผูส้ั 6ง
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จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ํ0าประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศนูยซื์0 อขาย 
derivatives” 

ศนูยซื์0 อขายดงันี0  
7.  ศนูยซ์ื0 อขาย derivatives ที6ไดร้ับใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญา

ซื0 อขายล่วงหน้า 
8.  ศนูยซ์ื0 อขาย derivatives ซึ6งจดัตั0งขึ0 นและใหบ้ริการไดต้ามกฎหมาย

ต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากสาํนักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหนึ6งดงันี0   
7.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที6อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื6อผูล้งทุน
ทั 6วไป กองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนที6มใิช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื6อผูล้งทุน
ประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

8.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยสิ์นที6เกี6ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื0 นฐานซึ6งอยูใ่นรปูแบบอยา่ง
ใดอยา่งหนึ6งดงันี0  
7.  กองทุนโครงสรา้งพื0 นฐานที6จดัตั0งขึ0 นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื6อธุรกรรมในตลาดทุน 
8.  กองทุนโครงสรา้งพื0 นฐานต่างประเทศที6จดัตั0งขึ0 นตามกฎหมาย

ต่างประเทศซึ6งมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดียวกบั
กองทุนโครงสรา้งพื0 นฐานตาม 1.  ทั0งนี0  ไมว่า่จะจดัตั0งในรปูบริษัท ทรสัต ์
หรือรปูอื6นใด 

“หน่วย private equity” หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน ซึ6งหมายความถึง หุน้ ใบทรัสต์ ตราสาร
หรือหลกัฐานแสดงส่วนแบ่งในทรพัยสิ์นของกิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศที6มีลกัษณะดงัต่อไปนี0   ทั0งนี0  ไม่วา่กิจการ
ดงักล่าวจะจดัตั0งขึ0 นในรปูของบริษัท ทรสัต ์หรือรปูแบบอื6นใด 
7.  มีวตัถุประสงคเ์พื6อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั0งแต่ 8 รายขึ0 นไป ทั0งนี0  

ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื6อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยสิ์นส่วนตัว
ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

8.  มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ6งบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนและทรพัยสิ์น
ที6เกิดจากเงนิทุน 

<.  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื6นผ่านการเขา้ทาํสญัญาการลงทุนในหุน้ 
หรือการสนับสนุนทางการเงนิที6ก่อใหเ้กดิสิทธิในการไดม้าซึ6งหุน้ของ
กิจการนั0นในภายหลงั โดยมีส่วนในการกาํกบัดแูลแผนธุรกจิ การ
ดาํเนินงานหรือการปรบัปรุงการดาํเนินงาน หรือการดาํเนินการอื6นใดใน
ลกัษณะที6สะทอ้นถึงการมบีทบาทต่อการดาํเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยสิ์นที6เกี6ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซึ์6งอยูใ่นรปูแบบอยา่งใด
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อยา่งหนึ6งดงันี0  
7.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์6อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์
8.  ทรสัตเ์พื6อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท์ี6จดัตั0งขึ0 นตามกฎหมายวา่

ดว้ยทรสัตเ์พื6อธุรกรรมในตลาดทุน 
3.  foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสั0น” หุน้กูท้ี6มีกาํหนดเวลาชาํระหนี0 ไมเ่กิน 270 วนันับแต่วนัที6ออกหุน้กู ้

“B/E” ตั ~วแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัชี0 วดัของกองทุน ซึ6งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีที6มีการเผยแพร่
อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั0น 

“CIS operator” บุคคลดงันี0  
7.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 
8.  ผูท้าํหนา้ที6บริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทุนที6คาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกจิการที6ลงทุน 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทุนที6คูส่ญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื6อถือ (Credit Rating Agency) ที6ไดร้บัความ
เห็นชอบจากสาํนักงาน เวน้แต่ที6กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก : 
ส่วนที6 : 

“credit derivatives” derivatives ที6มลีกัษณะเป็นการเคลื6อนยา้ยความเสี6ยงดา้นเครดิตของ
ทรพัยสิ์นที6ไดร้บัการประกนัความเสี6ยงจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึ6งไปยงัคูส่ญัญาอกี
ฝ่ายหนึ6งตามมาตรฐานสากล โดยคูส่ญัญาฝ่ายหนึ6งซึ6งมีภาระผูกพนัที6จะตอ้ง
ชาํระเงนิใหแ้ก่คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ6งเมื6อเกดิเหตุการณที์6มผีลต่อการชาํระหนี0  
(credit event) ของทรพัยสิ์นที6ไดร้บัการประกนัความเสี6ยง จะไดร้บั
ผลตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการมีภาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณที์6เกี6ยวขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหนี0 ตามที6ระบุในขอ้ตกลง
ของตราสารหรือสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเชื6อถือที6จดัทาํโดย CRA ซึ6งเป็นการประเมนิความสามารถใน
การชาํระหนี0 ตามตราสารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเสี6ยงดา้น FX 

“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปลี6ยนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญากบัราคา 
underlying ของตราสารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซื0 อขายล่วงหนา้ 
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“derivatives on  
  organized exchange” 

derivatives ที6ซื0 อขายในศนูยซื์0 อขาย derivatives 

“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารที6มีการลงทุนที6จะใชใ้นการคาํนวณ
มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารนั0น 

“DW” ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหาริมทรพัยที์6จดัตั0งขึ0 นตามกฎหมายต่างประเทศซึ6งมี
วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการที6ประกอบ
ธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ทั0งนี0  ไม่วา่กองทรสัตห์รือกองดงักล่าวจะจดัตั0ง
ในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื6นใด 

“FX” อตัราแลกเปลี6ยนเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภมูิภาคลุ่มแมนํ่0าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ6งไดแ้ก ่
ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐั
แหง่สหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม และสาธารณรฐั
ประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนที6คาํนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอตัราส่วนการ
ลงทุนในแต่ละบริษัทที6อยูใ่นกลุ่มกิจการมาคาํนวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื6อถือของผูม้ีภาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกั
หลงั หรือผูค้ํ0าประกนั 

“international scale”” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัที6ใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัที6สามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั 6วไปในครั0งแรก (Initial Public 
Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเชื6อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเชื6อถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัที6ใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ (Net Asset Value) 
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“net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธใินทรพัยสิ์นไม่วา่เป็นการลงทุนโดยตรงหรอื 
โดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรือสญัญาที6ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยู่
กบัทรพัยสิ์น ซึ6งเป็นผลใหก้องทุนมคีวามเสี6ยงในทรพัยสิ์นนั0น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที6มผีูถื้อหน่วยลงทุนทั0งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึ6งอยู่
ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
การจดัการกองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนทั 6วไป กองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนที6มิใช่ราย
ยอ่ย กองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ 

“notional amount” มลูค่าตามหนา้สญัญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรพัยสิ์นที6ขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งอิง
ถึง (obligation category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาที6มลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซื0 อขายล่วงหนา้” ในมาตรา < 
แหง่พระราชบญัญติัสญัญาซื0 อขายล่วงหนา้ พ.ศ. 8:g; 

“OTC derivatives” derivatives ซึ6งซื0 อขายนอกศนูยซื์0 อขาย derivatives  

“P/N” ตั ~วสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี6ยของทรพัยสิ์นที6ลงทุน ซึ6งไดจ้ากการคาํนวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราส่วนการลงทุนที6คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น 

“PVD” กองทุนสาํรองเลี0 ยงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศนูยก์ลางที6จดัช่องทางการสื6อสารระหวา่งผูค้า้เพื6อใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซื0 อ
ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทั0งใหข้อ้มลูต่าง ๆ ที6เกี6ยวกบัตราสารนั0น โดย
ศนูยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของทางการหรือหน่วยงานที6ทาํ
หนา้ที6กาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รือตราสารที6มลีกัษณะทาํนองเดียวกบั
หลกัทรพัย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื0 อคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนทั 6วไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื0 อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities 
Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
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“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบสาํคญัแสดงสิทธิที6จะซื0 อหุน้ 

“single entity limit” อตัราส่วนการลงทุนที6คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที6มสีญัญาซื0 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเชื6อถือระดบัประเทศของประเทศที6ผูอ้อกตราสารมีถิ6นที6อยู ่ซึ6ง
เป็นการประเมนิความเสี6ยงในการผิดนัดชาํระหนี0 ของรฐับาลของประเทศนั0น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี0 ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที6ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหส้นิเชื6อเพื6อ
ธุรกจิหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื0 อหุน้เพิ6มทุนที6โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription 
Right) 

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

 

1. ชื�อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื6อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  
 
1.2. ชื6อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  K Complex Return 3YC Fund Not for Retail Investors  
 
1.3. ชื6อยอ่ :  KCR3YC-AI 
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั0งเดียว  
 
1.6. การกาํหนดอายโุครงการ :  กาํหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : 3 ปี - เดือน - วนั  
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1.8. อายโุครงการถึงวนัที6 (กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 
 
1.9. เงื6อนไข (อายโุครงการ) :  

ประมาณ 3 ปี โดยไมต่ํ 6ากวา่ 2 ปี 77 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 7 เดือน นับจากวนัถดัจากวนัที6สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.รบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

เงื6อนไขอื6น ๆ : บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครั0งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลงั
สิ0 นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั0งแรก ในกรณีที6เกิดเหตุการณอ์ยา่งหนึ6งอย่างใดหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี0  บริษัทจดัการจะ
คืนเงนิใหก้บัผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับตั0งแต่วนัสิ0 นสดุระยะเวลาเสนอขายหรือวนัที6จดทะเบียนเป็นกองทุน
รวม 
1) บริษทัจดัการพจิารณาเห็นวา่ไม่สามารถลงทุนเพื6อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที6เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี6ยนแปลง 
หรือไม่สามารถหาตราสารที6จะลงทุนตามที6แจง้ไวไ้ด ้หรือสถานการณก์ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ
ตลาดและเศรษฐกจิมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที6
ประมาณการไว ้ 
2) จาํหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั0งแรกไดต้ํ 6ากวา่ 200 ลา้นบาท 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนรวมที6เสนอขายเฉพาะผูล้งทุนที6มิใช่รายยอ่ย  
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที�ตราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที�เสนอขาย:  

2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท  

2.2. เงื6อนไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) :  

หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนมีการจองซื0 อหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าเกินกวา่จาํนวนเงนิทุนของโครงการ บริษัท
จดัการอาจเพิ6มจาํนวนเงนิของโครงการไดอี้กไม่เกิน 750 ลา้นบาทหรือคดิเป็นจาํนวนหน่วยลงทุนที6เพิ6มขึ0 นไดไ้มเ่กิน 75 
ลา้นหน่วย 

2.3. มลูค่าที6ตราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 500,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที6เสนอขายครั0งแรก : 10.00 บาท 

2.6. มลูค่าขั0นตํ 6าของการสั 6งซื0 อครั0งแรก : 500,000.00 บาท  

2.7. มลูค่าขั0นตํ 6าของการสั 6งซื0 อครั0งถดัไป :  
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2.8. มลูค่าขั0นตํ 6าของการสั 6งขายคืน :  

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขั0นต่าของการสั 6งขายคืน :  

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั0นตํ 6า :  

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั0นตํ 6า :  

2.12. รายละเอยีดเพิ6มเติม :  
 
3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซื� อขายลว่งหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยส์ินอื�น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื�นที�จะลงทุน :  
 
3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมวีตัถุประสงคที์6จะตอบสนองผูล้งทุนที6มิใช่รายยอ่ยที6มีความเขา้ใจในทรพัยสิ์นที6กองทุนลงทุนและรบัความเสี6ยงได้
สงูมากกวา่ผูล้งทุนทั 6วไป เนื6องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในสญัญาซื0 อขายล่วงหนา้ (Derivatives) ประเภทสญัญาวอร์
แรนท ์(Warrant) ซึ6งมีการจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัดชันีอา้งอิง โดยบริษัทจดัการจะพิจารณาลงทุนในตราสารดงักล่าว
ภายใตห้ลกัเกณฑที์6สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกาํหนด 
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ผสม 
การลงทุนของนโยบายการลงทุนแบบผสม: ไม่กาํหนดสดัส่วนการลงทุนในตราสารหนี0 และสญัญาซื0 อขายล่วงหน้า 
(Derivatives) ประเภทสญัญาวอรแ์รนท ์(Warrant) 
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที6ลงทุนแบบมีความเสี6ยงทั0งในและต่างประเทศ  
การกาํหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ: ไม่กาํหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 
 
3.5. นโยบายการกูยื้ม (ถา้มี) :   
ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงนิหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื0 อคืนในนามกองทุนรวมไดต้าม
หลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และวธีิการที6คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
 
3.6. การลงทุนในสญัญาซื0 อขายล่วงหนา้ (Derivatives) :  ลงทนุ  
 
3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื0 อขายล่วงหนา้ : ที6มไิดม้ีวตัถุประสงคเ์พื6อลดความเสี6ยง (Non-Hedging)  
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  
อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives : มีการลงทุนใน derivatives ไมเ่กินอตัราสว่นที6ใชก้บักองทุนรวมทั 6วไป 
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3.6.2 วธีิการในการคาํนวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สงูสุด (Maximum Global Exposure) : ไมเ่กิน 100.00  
 
3.7. การลงทุนในตราสารที6มสีญัญาซื0 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธก์ารลงทุนครั0งเดียว (buy-and-hold) 
 
3.9. ดชันีชี0 วดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

ไม่ม ีเนื6องจากกองทุนไมส่ามารถวดัผลการดาํเนินงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนขึ0 นอยูก่บัเงื6อนไขการจ่าย
ผลตอบแทนของสญัญาซื0 อขายล่วงหนา้ (Derivatives) ประเภทสญัญาวอรแ์รนท ์(Warrant) ซึ6งมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงที6
สรา้งขึ0 นสาํหรบักองทุนนี0 โดยเฉพาะ 
 
3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบซบัซอ้น  
 
3.11. รายละเอยีดเกี6ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพเิศษ :  

- กองทุนรวม buy-and-hold 
- กองทุนรวมที6มคีวามเสี6ยงสงูหรือมีความซบัซอ้น 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื0 อขายล่วงหนา้ (Derivatives) ประเภทสญัญาวอรแ์รนท ์(Warrant) ที6มกีารจ่ายผลตอบแทน
อา้งองิกบัระดบัของดชันีอา้งอิง (Index level) คือ ดัชนี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index ประมาณรอ้ยละ ; 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และจะลงทุนในตราสารหนี0 และ/หรือเงนิฝากทั0งในและต่างประเทศ ที6มอีนัดบัความ
น่าเชื6อถืออยูใ่นอนัดบัที6สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ประมาณรอ้ยละ dg ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิของกองทุน 
โดยมเีป้าหมายเพื6อใหเ้งนิลงทุนเติบโตเป็นรอ้ยละ 100 ของเงินลงทุนทั0งหมด เมื6อครบอายุโครงการ  
 
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี0 ที6มอีนัดบัความน่าเชื6อถือตํ 6ากวา่ที6สามารถลงทุนได ้(Non – Investment 
grade) เฉพาะกรณีที6ตราสารหนี0 นั0นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื6อถือที6สามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะที6
กองทุนลงทุนเท่านั0น  
 
ทั0งนี0  กองทุนจะชาํระคนืเงนิตน้เต็มจาํนวนใหผู้ล้งทุน โดยกองทุนจะชาํระคนืเงนิตน้รอ้ยละ 8.: ของเงนิลงทุน ณ สิ0 นปีที6 7 
และ 8 และรอ้ยละ d: ของเงนิลงทุน พรอ้มผลตอบแทน (ถา้ม)ี เมื6อครบอายุโครงการ 
 
สญัญาวอรแ์รนทที์6กองทุนลงทุนจะออก รบัรอง รบัอาวลั หรือคํ0าประกนัโดยธนาคารพาณิชยไ์ทย หรือสถาบนัการเงินไทย 
หรือธนาคารซึ6งเป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ หรือสถาบนัการเงนิต่างประเทศ โดยมลูค่าตามขนาดของสญัญา 
(Notional Amount) ที6กองทุนลงทุนจะมีมลูค่าไมเ่กนิทรพัยส์นิสุทธิของกองทุน ทั0งนี0  ในการทาํสญัญาวอรแ์รนท ์ธนาคาร
หรือสถาบนัการเงนิต่างประเทศจะไมส่ามารถจ่ายผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิบาทใหแ้ก่กองทุนได ้ เนื6องจากติดเกณฑข์อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันั0น ในการจ่ายผลตอบแทน ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิต่างประเทศจะจ่ายเงนิเป็นสกุล
ดอลลารส์หรฐั เมื6อกองทุนไดร้บัผลตอบแทนเป็นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั กองทุนจะทาํการแลกเปลี6ยนกบัธนาคารพาณิชย์
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ไทยเพื6อแลกเงนิสกุลดอลลารส์หรฐัเป็นสกุลเงนิบาท ตามอตัราแลกเปลี6ยนในช่วงเวลานั0น ดงันั0น ผูล้งทุนจึงมีความเสี6ยงที6
เกิดจากคู่สญัญา (Counterparty risk) จากการทาํสญัญาวอรแ์รนท ์และความเสี6ยงจากอตัราแลกเปลี6ยน (Foreign 
exchange rate risk)  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารที6มีสญัญาซื0 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั0งอาจลงทุนในสญัญาซื0 อขายล่วงหน้า
เพื6อการเพิ6มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสําหรับการลงทุนในตราสารหนี0
และ/หรือเงนิฝากต่างประเทศ กองทุนจะป้องกนัความเสี6ยงดา้นอตัราแลกเปลี6ยน (Hedging) ทั0งจาํนวน  

ทั0งนี0  การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ6ง มิใหร้วมถึงช่วงเวลาดงัต่อไปนี0   
(ก) ช่วงระหวา่งรอการลงทุน ซึ6งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันับแต่วนัที6จดทะเบยีนกองทรพัยสิ์น และ  
(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึ6งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั 

บริษทัจดัการสงวนสิทธิที6จะเลิกกองทุนในกรณีที6กองทุนไมส่ามารถลงทุนเพื6อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที6บริษัทจดัการพจิารณา
เห็นวา่เหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั0งแต่วนัที6จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที6สถานการณก์ารลงทุนไม่
เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสารและไมส่ามารถหาตราสารใหม่ทดแทนได ้ภาวะตลาดและเศรษฐกิจ
มีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ 

ประมาณการตราสารและสดัสว่นที�ลงทุน 

ตราสารที�ลงทุน* 
อนัดบัความน่าเชื�อถือ
ของผูอ้อกตราสาร** 

สดัสว่นการลงทุน 
โดยประมาณ 

เงนิฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร ์ A3/Moody's 24.00% 
เงนิฝาก Al Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์ A3/Moody's 24.00% 
หุน้กูบ้ริษัท ซีพ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน), ประเทศไทย  A+/TRIS 24.00% 
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ และไมม่ีประกนัของบริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั 
(มหาชน), ประเทศไทย 

A-/TRIS 22.00% 

สญัญาวอรแ์รนท ์ที6ออกโดย JP Morgan Structure Product B.V. คํ0า
ประกนัโดย JP Morgan Chase Bank N.A. 

Aa2/Moody's 6.00% 

รวม 100.00% 
 
* บริษัทจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการเปลี6ยนแปลงทรพัยสิ์นที6ลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนไดต่้อเมื6อเป็นการดาํเนินการภายใต้
สถานการณ์ที6จําเป็นและสมควรเพื6อรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ โดยไม่ทําใหค้วามเสี6ยงของทรัพย์สินที6ลงทุน
เปลี6ยนแปลงไปอยา่งมีนัยสาํคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี0 อื6นแทน และ/หรือเพิ6มเติมจากตราสารที6ระบุไว้
ขา้งตน้ ซึ6งตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตรา
สารที6ลงทุนอาจมีการเปลี6ยนแปลงได ้ทั0งนี0  การเปลี6ยนแปลงดงักล่าวอาจทําใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไมไ่ดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที6
ประมาณการไว ้
** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื6อถือที6แสดงขา้งตน้ เป็นเพยีงหนึ6งในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื6อถอืที6บริษัทจดัการ
จะใชป้ระกอบการพจิารณาลงทุน 
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รายละเอียดของสญัญาวอรแ์รนทท์ี�กองทุนลงทุน  

ดชันีอา้งอิง ดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 

สกลุเงินที�กองทุนลงทุน สกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) 

อายตุราสาร < ปี 

อตัราสว่นรว่ม 
(Participation Rate) 

รอ้ยละ 77: 

ทั0งนี0  อตัราสว่นร่วม (Participation Rate) ของดชันีอา้งองิอาจมีการเปลี6ยนแปลงได ้ 
หากสภาวะตลาดมีการเปลี6ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน 

เงื�อนไขการจา่ย
ผลตอบแทน 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในสญัญาวอรแ์รนท์ขึ0 นอยูก่บัการเพิ6มขึ0 นของระดบัของดชันี S&P 
Economic Cycle Factor Rotator Index โดยสามารถเพิ6มขึ0 นแบบไมจ่าํกดั ดงันั0น กองทุนจะไดร้บั
ผลตอบแทนแบบไมจ่าํกดั 

เหตกุารณท์ี�สง่ผล
กระทบตอ่การลงทุน 

กองทุนสงวนสิทธิที6จะนําเงนิส่วนที6ลงทุนในสญัญาวอรแ์รนทไ์ปลงทุนในทรัพยสิ์นอื6นที6ใกลเ้คียง
ตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน จนครบอายุกองทุน โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของผูถื้อ
หน่วยลงทุน ซึ6งผลตอบแทนอาจเปลี6ยนแปลงจากที6กาํหนดไว ้ในกรณีที6เกิดเหตุการณใ์ด
เหตุการณห์นึ6งต่อดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (ดชันีอา้งองิ) ดงัต่อไปนี0  
7)  มีการยกเลิกดชันีอา้งอิง 
8)  ดชันีอา้งอิงหยุดการคาํนวณ อนัเนื6องมาจากตลาดหลกัทรพัยที์6เกี6ยวขอ้งปิดทาํการติดต่อกนั 
< วนัทาํการ หรือผูใ้หบ้ริการดชันีงดประกาศระดบัของดชันีติดต่อกนั < วนัทาํการ 
<)  มีการเปลี6ยนแปลงวธิีการคาํนวณดัชนี 
g)  มีการเปลี6ยนแปลงผูใ้หบ้ริการดัชนี 
:)  มีการเปลี6ยนแปลงกฎหมายหรือขอ้บงัคบัที6ส่งผลกระทบต่อดชันีอา้งอิง 
;)  ผูอ้อกสญัญาวอรแ์รนทที์6มีการจา่ยผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดบัของดัชนีอา้งอิง มีตน้ทุนใน
การป้องกนัความเสี6ยงเพิ6มขึ0 น เชน่ จากการเพิ6มขึ0 นของอตัราการเสียภาษีอากร ค่าใชจ้า่ย และ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
�)  มีเหตุการณใ์ดๆที6ทาํใหผู้อ้อกสญัญาวอรแ์รนทที์6มกีารจ่ายผลตอบแทนอา้งอิงกบัระดับของ
ดชันีอา้งองิไมส่ามารถป้องกนัความเสี6ยงจากการเปลี6ยนแปลงของราคาดชันีอา้งองิได ้โดยผูอ้อก
สญัญาวอรแ์รนทไ์ดใ้ชค้วามพยายามอย่างถึงที6สุดในการแกไ้ขปัญหาแลว้ แต่อยา่งไรก็ตามผูอ้อก
สญัญาวอรแ์รนทย์งัคงไดร้บัผลกระทบดงัต่อไปนี0   
          7. ไมส่ามารถหา สรา้ง สรา้งใหม่ ทดแทน ถือครอง ยกเลิก หรือขายธุรกรรมหรือ
สินทรพัยเ์พื6อป้องกนัความเสี6ยงดา้นราคาตามเงื6อนไขและขอ้ผูกพนัที6เกี6ยวขอ้งกบัสญัญาวอรแ์รนท์
นั0น หรือ 
          8. ไมส่ามารถขายหรือไม่ไดร้บัการชาํระเงนิคืนจากการขายธุรกรรมหรือสินทรพัยที์6ลงทุน 
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เงื�อนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน 

 เงื�อนไข เงินตน้และผลตอบแทนที�จะไดร้บั 
กรณีที� P ระดบัของดชันี S&P Economic Cycle Factor 

Rotator Index ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง 
มากกว่า วนัเริ6มตน้สญัญา 

100 % ของเงนิตน้ + ผลตอบแทนไมจ่าํกดั 

กรณีที� Q ระดบัของดชันี S&P Economic Cycle Factor 
Rotator Index ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง 

เท่ากบั วนัเริ6มตน้สญัญา 

100% ของเงนิตน้ 

กรณีที� R ระดบัของดชันี S&P Economic Cycle Factor 
Rotator Index ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง  

นอ้ยกวา่ วนัเริ6มตน้สญัญา 

100% ของเงนิตน้ 

 
สูตรการคาํนวณผลตอบแทน 

ผลตอบแทนที6จะไดร้บั = PR x Max [0%, (Final Index Level / Initial Index Level) – 100%] 
โดย 
PR = อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) 
Final Index Level = ระดบัของดชันีอา้งองิ ณ วนัพจิารณาดชันีอา้งองิ 
Initial Index Level = ระดบัของดชันีอา้งองิ ณ วนัเริ6มตน้สญัญา 
 

วนัเริ6มตน้สญัญา คือ วนัที6กองทุนเริ6มลงทุนในสญัญาวอร์แรนท ์หากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดของดชันีอา้งอิง ซึ6งไม่มีการ
คาํนวณดชันีอา้งอิงนั0น ใหใ้ชร้ะดบัของดชันีของวนัทาํการถดัไป 
 
บริษทัจดัการจะแจง้วนัพจิารณาดชันีอา้งอิงใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 7: วนัทาํการนับแต่วนัจดทะเบียนทรพัยสิ์น
เป็นกองทุน แต่หากวนัดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดใหเ้ลื6อนเป็นวนัทาํการถดัไป ทั0งนี0  วนัพิจารณาดชันีอา้งอิงอาจเปลี6ยนแปลง
ได ้ในกรณีที6สถานการณก์ารลงทุนทั0งในและหรือต่างประเทศไม่เหมาะสมและจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบโดยเร็ว 
 
การคาํนวณผลตอบแทน 
ตวัอยา่งการไดร้บัคืนเงินตน้และผลตอบแทนจากการลงทุน 
 สมมตฐิาน: 

- เงนิลงทุน 7,hhh,hhh บาท 

- ประมาณการการชาํระคืนเงนิตน้จากการรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั คอื รอ้ยละ 8.: ณ สิ0 นปีที6 7 และ 8 

และรอ้ยละ d: เมื6อครบอายุกองทุน 

- อตัราส่วนร่วม (Participation Rate) ของดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index จากการลงทุนใน

สญัญาวอรแ์รนท ์คือ รอ้ยละ 77: 

- ระดับของดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index ดงันี0  
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 ระดบัของดชันี  
S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 

ณ วนัเริ�มตน้สญัญา 

ระดบัของดชันี  
S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 

ณ วนัพิจารณาดชันีอา้งอิง 

กรณีที� 1 400 440 

กรณีที� 2 400 400 

กรณีที� 3 400 360 

 
 
ตวัอยา่งรูปแบบการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทน ในแตล่ะกรณี 
 

 เงนิตน้และ/หรือผลตอบแทน รวมเงนิตน้และ
ผลตอบแทนทั0งหมด
ของกองทุนเมื6อครบ

อายโุครงการ
ประมาณ < ปี *** 

(1)+(2)+(3)+(4) 

เงนิตน้ที6ไดร้บัจากการ
รับซื0 อคืนอตัโนมติั  

ณ สิ0 นปีที6 7 * 
(1) 

เงนิตน้ที6ไดร้บัจากการ
รับซื0 อคืนอตัโนมติั  

ณ สิ0 นปีที6 8 * 
(2) 

เงนิตน้ที6ไดร้บัเมื6อ
ครบอายุกองทุน * 

 (3) 

ผลตอบแทนที6ไดร้บัเมื6อ
ครบอายุกองทุน ** 

(4) 

กรณีที6 1 2.5% ของเงนิลงทุน 
 
 
 

1,000,000 x 2.5% 
= 25,000 บาท 

2.5% ของเงนิลงทุน 
 
 
 

1,000,000 x 2.5% 
= 25,000 บาท 

95% ของเงนิลงทุน 
 
 

 
1,000,000 x 95%  

= 950,000 บาท 

115% x Max [0%,  
(440/400) – 100%] 

= 11.5% 
 

1,000,000 x 11.5%  
= 115,000 บาท 

1,115,000 บาท 

กรณีที6 8 2.5% ของเงนิลงทุน 
 
 
 

1,000,000 x 2.5% 
= 25,000 บาท 

2.5% ของเงนิลงทุน 
 
 
 

1,000,000 x 2.5% 
= 25,000 บาท 

95% ของเงนิลงทุน 
 
 

 
1,000,000 x 95%  

= 950,000 บาท 

115% x Max [0%,  
(400/400) – 100%] 

= 0% 
 

1,000,000 x 0%  
= 0 บาท 

1,000,000 บาท 

กรณีที6 3 2.5% ของเงนิลงทุน 
 
 
 

1,000,000 x 2.5% 
= 25,000 บาท 

2.5% ของเงนิลงทุน 
 
 
 

1,000,000 x 2.5% 
= 25,000 บาท 

95% ของเงนิลงทุน 
 
 

 
1,000,000 x 95%  

= 950,000 บาท 

115% x Max [0%,  
(360/400) – 100%] 

= 0% 
 

1,000,000 x 0%  
= 0 บาท 

1,000,000 บาท 
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หมายเหตุ:  
* กองทุนชาํระคนืเงนิตน้เต็มจาํนวน 
** เงนิลงทุนในสญัญาวอรแ์รนทจ์ะถกูแปลงเป็นเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั ณ วนัที6ลงทุน ดงันั0น ผลตอบแทนอาจเปลี6ยนแปลง
ได ้โดยขึ0 นอยูก่บัอตัราแลกเปลี6ยน ณ วนัที6คาํนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมคีวามเสี6ยงที6จะไดร้บัผลตอบแทนสงูหรือตํ 6ากวา่
ที6ระบุไวไ้ด ้
*** จาํนวนเงนิการจา่ยเงนิตน้และผลตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ 
**** ตวัเลขเงนิตน้และผลตอบแทนเป็นเพียงตวัอยา่งการคาํนวณเพื6อประกอบการอธิบายเท่านั0น มิไดเ้ป็นการรบัประกนัวา่
ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามที6แสดงไว ้
 
ตวัอยา่งการไดร้บัผลตอบแทนของกรณีที� P ตามการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินสกุลดอลลารส์หรฐั 
จากตวัอยา่งรปูแบบการจ่ายเงินตน้และผลตอบแทนตามกรณีที6 7 ผลตอบแทนที6ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั  
อาจเปลี6ยนแปลงได ้โดยขึ0 นอยูก่บัอตัราแลกเปลี6ยนเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั ณ วนัที6คาํนวณผลตอบแทน 

1) กรณีค่าเงนิดอลลารส์หรฐัแข็งคา่ขึ0 นเมื6อเทียบกบัค่าเงนิบาท  
สมมติ: อตัราแลกเปลี6ยน ณ วนัที6ลงทุน เท่ากบั << บาท ต่อ 7 ดอลลารส์หรฐั 
          อตัราแลกเปลี6ยน ณ วนัที6คาํนวณผลตอบแทน เท่ากบั <g บาท ต่อ 7 ดอลลารส์หรฐั 
 

2) กรณีค่าเงนิดอลลารส์หรฐัอ่อนคา่ลงเมื6อเทียบกบัคา่เงินบาท 
สมมติ: อตัราแลกเปลี6ยน ณ วนัที6ลงทุน เท่ากบั << บาท ต่อ 7 ดอลลารส์หรฐั 
          อตัราแลกเปลี6ยน ณ วนัที6คาํนวณผลตอบแทน เท่ากบั <8 บาท ต่อ 7 ดอลลารส์หรฐั 
 
ณ วนัที6ลงทุน เงนิลงทุน 7,hhh,hhh บาท เท่ากบั 7,hhh,hhh บาท/<< = <h,<h<.h< ดอลลารส์หรฐั  

การ
เปลี6ยนแปลง

ของอตัรา
แลกเปลี6ยน
เงนิดอลลาร์

สหรฐั 

เงนิตน้และ/หรือผลตอบแทน รวมเงนิตน้และ
ผลตอบแทนทั0งหมด
ของกองทุนเมื6อครบ

อายโุครงการ
ประมาณ < ปี *** 

(1)+(2)+(3)+(4) 

เงนิตน้ที6ไดร้บัจาก
การรบัซื0 อคนื

อตัโนมติั  
ณ สิ0 นปีที6 7 * 

(1) 

เงนิตน้ที6ไดร้บัจาก
การรบัซื0 อคนื

อตัโนมติั  
ณ สิ0 นปีที6 8 * 

(2) 

เงนิตน้ที6ไดร้บัเมื6อ
ครบอายุกองทุน * 

 (3) 

ผลตอบแทนที6ไดร้บั 
เมื6อครบอายุกองทุน ** 

(4) 

7) กรณี
ค่าเงนิ
ดอลลาร์
สหรฐัแข็งคา่
ขึ0 นเมื6อเทียบ
กบัค่าเงนิ
บาท 

 
 
 
 

2.5%  
ของเงนิลงทุน 

 
 

1,000,000 บาท  
x 2.5%  

= 25,000 บาท 

 
 
 
 

2.5%  
ของเงนิลงทุน 

 
 

1,000,000 บาท  
x 2.5%  

= 25,000 บาท 

 
 
 
 

95%  
ของเงนิลงทุน 

 
 

1,000,000 บาท  
x 95%  

= 950,000 บาท 

115% x Max [0%,  
(440/400) – 100%]  

= 11.5% 
 

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

 
3,484.85 ดอลลารส์หรฐั x 34  

= 118,484.90 บาท 

1,118,484.90 
บาท 

8) กรณี
ค่าเงนิ
ดอลลาร์

115% x Max [0%,  
(440/400) – 100%]  

= 11.5% 

1,111,515.20
บาท 
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สหรฐัอ่อน
ค่าลงเมื6อ
เทียบกบั
ค่าเงนิบาท 

 
30,303.03 ดอลลารส์หรฐั x 11.5%  

= 3,484.85  ดอลลารส์หรฐั 
 

3,484.85 ดอลลารส์หรฐั x 32  
= 111,515.20 บาท 

 
หมายเหตุ:  
* กองทุนชาํระคนืเงนิตน้เต็มจาํนวน 
** เงนิลงทุนในสญัญาวอรแ์รนทจ์ะถกูแปลงเป็นเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั ณ วนัที6ลงทุน ดงันั0น ผลตอบแทนอาจเปลี6ยนแปลง
ได ้โดยขึ0 นอยูก่บัอตัราแลกเปลี6ยน ณ วนัที6คาํนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมคีวามเสี6ยงที6จะไดร้บัผลตอบแทนสงูหรือตํ 6ากวา่
ที6ระบุไวไ้ด ้
*** จาํนวนเงนิการจา่ยเงนิตน้และผลตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิหลงัหกัค่าใชจ้่ายแลว้ 
**** ตวัเลขเงนิตน้ ผลตอบแทน และอตัราแลกเปลี6ยนเงนิดอลลารส์หรฐั เป็นเพียงตวัอยา่งการคาํนวณเพื6อประกอบการ
อธิบายเท่านั0น มไิดเ้ป็นการรบัประกนัวา่ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามที6แสดงไว ้
 

รายละเอียดของดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index 

วนัที�เริ�มใชด้ชันี 7; สงิหาคม 8::d 
ตวัชี� วดั ดชันี S&P 500  

Bloomberg Ticker SPECFR6P Index 

สกลุเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

ผูจ้ดัทาํดชันี S&P Dow Jones Indices LLC 

Website https://us.spindices.com/indices/strategy/sp-economic-cycle-factor-rotator-index 

 
S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (SPECFR6P Index) เป็นดชันีที6 S&P จดัทาํขึ0 น ประกอบดว้ยดชันียอ่ย g ดชันี 
(sub-indices) ไดแ้ก ่

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)  

ดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index (SPECFR6P Index) เกิดจากการใชด้ชันียอ่ยที6สะทอ้นกลยทุธก์ารลงทุน
ใหเ้หมาะสมกบัแต่ละช่วงของวฏัจกัรเศรษฐกจิ โดยจะเลือกใชด้ชันียอ่ยทีละ 7 ดชันี ซึ6งจะมีการพจิารณาปรบัเปลี6ยนดชันี
ยอ่ยทุกเดือน (monthly basis) โดยองคป์ระกอบของแต่ละดัชนียอ่ยจะมกีารจดัสรรสดัส่วนการลงทุนเป็นรายวนั (daily 
basis) ระหวา่งหุน้ ตราสารหนี0  (S&P 5-Year U.S. Treasury Note Futures Excess Return Index : SPUST5P Index) 
และเงนิสด โดยมเีป้าหมายจาํกดัความผนัผวนไวที้6รอ้ยละ ; ต่อปี 
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ดชันี S&P Economic Cycle Factor Rotator Index จะใชด้ชันี Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) ซึ6งเป็นดชันีชี0
วดักจิกรรมทางเศรษฐกิจของสหรฐัฯ ในการระบุวา่เศรษฐกิจอยูใ่นช่วงชะลอตวั (Slowdown) ช่วงถดถอย (Recession) ช่วง
ฟื0 นตวั (Recovery) หรือช่วงขยายตวั (Expansion) กลยุทธก์ารลงทุนในแต่ละช่วงวฏัจกัรเศรษฐกิจมีรายละเอยีดดงันี0  

วฏัจกัรเศรษฐกิจ กลยุทธก์ารลงทุน ดชันียอ่ยที�ใช ้ ลกัษณะหุน้ที�เป็นสว่นประกอบของดชันียอ่ย 

ช่วงชะลอตวั 
(Slowdown) 

Quality 

S&P Buyback Daily Risk Control 
6% Excess Return Index 
(SPECFB6P Index) 

หุน้ที6มอีตัราผลตอบแทนจากกระแสเงนิสด (Free cash 
flow) สงูสุด โดยพิจารณาจากหุน้ที6มีอตัราส่วนการซื0 อคืน 
(Buyback ratio) สงูสุด 

ช่วงถดถอย 
(Recession) 

Low Volatility 

(High Dividend) 

S&P Low Volatility High Dividend 
Daily Risk Control 6% Excess 
Return Index (SPECFL6P Index) 

หุน้ที6มอีตัราการจา่ยเงนิปันผลสงูสุดในช่วง 78 เดือน 
และมีความผนัผวนตํ 6าสุดในช่วง 7 ปี 

ช่วงฟื0 นตัว 
(Recovery) 

Value 

S&P Value Daily Risk Control 
6% Excess Return Index 
(SPECFV6P Index) 

พิจารณาหุน้จากอตัราส่วนมลูคา่ตามบญัชีต่อราคา 
(Book value to price ratio) อตัราสว่นกาํไรต่อราคา 
(Earning to price ratio) และอตัราส่วนยอดขายต่อราคา 
(Sales to price ratio) 

ช่วงขยายตวั 
(Expansion) 

Momentum 

S&P Momentum Daily Risk 
Control 6% Excess Return Index 
(SPECFM6P Index) 

หุน้ที6มผีลการดาํเนินงานดีอยา่งต่อเนื6อง 
 

 

3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่กาํหนดสดัสว่นการลงทุนในต่างประเทศ 
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื6น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื6นที6จะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื6น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื6นที6จะลงทุนในประเทศ :  

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอื6น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื6นอยา่งใดอยา่งหนึ6ง
หรือหลายอยา่งตามที6ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดดงัต่อไปนี0  เวน้
แต่ในกรณีที6คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมปีระกาศแกไ้ขหรือเพิ6มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื6น  
 
สว่นที� 1 : ประเภทและคุณสมบตัขิองตราสารทางการเงินทั �วไป  
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่ 

1.1 ตราสารทุนในประเทศ  
1.1.1 หุน้  
1.1.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที6จะซื0 อหุน้ (share warrants)  
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื0 อหุน้เพิ6มทุนที6โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right หรือ TSR) 
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที6มสิีนคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง (underlying) เป็นหุน้หรือ 

share warrants  
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1.1.5 ตราสารทุนอื6นที6มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัตราสารทุนตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.4 ตามที6สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ6มเติม  
1.2 ตราสารหนี0 ในประเทศ  

1.2.1 พนัธบตัร  
1.2.2 ตั ~วเงนิคลงั  
1.2.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III)  
1.2.4 ตั ~วแลกเงนิ (Bill of Exchangeหรือ B/E)  
1.2.5 ตั ~วสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Noteหรือ P/N)  
1.2.6 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที6จะซื0 อหุน้กู ้ 
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที6ม ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 
1.2.8 ตราสารหนี0 อื6นที6มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัตราสารหนี0 ตามขอ้ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที6สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ6มเติม  
1.3 ตราสารกึ6งหนี0 กึ6งทุนในประเทศ (ไมร่วมตราสาร Basel III)  
1.4 ตราสาร Basel III 
7.: ศุกกู 
1.6 ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants หรือ DW) 
1.7 ตราสารที6มสีญัญาซื0 อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note หรือ SN)  

 
2. คุณสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน  
ทรพัยสิ์นที6บริษัทจดัการจะสามารถลงทุนไดต้ามขอ้ 1 ตอ้งมีคุณสมบติัของตราสารตามหลกัเกณฑที์6ครบถว้น ดงันี0   

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรือเงื6อนไขที6ทาํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี6ยนมอืได ้(รวมถึงกรณีที6เป็น B/E P/N หรือ SN ที6มเีงื6อนไขหา้มเปลี6ยนมอืแต่กองทุนได้

ดาํเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการที6กฎหมายกาํหนด หรือมเีงื6อนไขใหก้องทุนสามารถขาย
คืนผูอ้อกตราสารได)้  

2.3 มีขอ้มลูเกี6ยวกบัตราสารที6บริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พื6อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้
อย่างสมํ 6าเสมอ และมีขอ้มลูราคาที6สะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูที6เชื6อถือไดซึ้6งจดัทาํ
ตามหลกัวชิาการอนัเป็นที6ยอมรบัในระดบัสากล  

2.4 ในกรณีที6เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที6ออกตราสารดงักล่าวเพื6อชาํระหนี0 การคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าว
ตอ้งมีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงันี0   

2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงนิ  
2.4.2 ธนาคารออมสิน  
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4 ธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
2.4.5 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
2.4.6 ธนาคารเพื6อการส่งออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.4.7 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8 สถาบนัการเงนิต่างประเทศที6มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7  
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ทั0งนี0  การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั 6งจ่ายหรือผูอ้อกตั ~ว ทั0งจาํนวนรวมถึงดอกเบี0 ย 
(ถา้ม)ี ตามที6ระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 

2.5  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื6อนไขเพิ6มเติมดงันี0  
2.5.1  SN มีการจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ 

derivatives ตามที6ระบุในส่วนที6 ; ขอ้ 7 
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใดๆ ทรพัยสิ์นนั0นตอ้งเป็น

ทรพัยสิ์นที6กองทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ6งกาํหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยสิ์นที6สามารถเปลี6ยนมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บริษัทจดัการตอ้ง
จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูเกี6ยวกบัการลงทุนที6อาจทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยสิ์นดงักล่าวไวใ้นหนังสือชี0 ชวน
ดว้ย 

2.5.3  ในกรณีที6เป็น SN ซึ6งมขีอ้กาํหนดหา้มเปลี6ยนมอืผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน 
SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื6อบริษัทจดัการรอ้งขอได ้

2.5.4  ในกรณีที6เป็น SN ซึ6งเสนอขายในประเทศ บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการจดัใหมี้ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก 
SN ดงัต่อไปนี0 กอ่นการลงทุน 

2.5.4.1  ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที6 7: และ
วนัสดุทา้ยของแต่ละเดือน ทั0งนี0  ในกรณีที6วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการใหค้าํนวณและ
แจง้มลูค่ายุติธรรมภายในวนัทาํการถดัไป   

2.5.4.2  ในกรณีที6เกดิเหตุการณที์6ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมีนัยสาํคญั ใหผู้อ้อก 
SN คาํนวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 

 
สว่นที� 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  หน่วย infra และหนว่ย property  
ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี0   
1.  มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิทั 6วไปในส่วนที6 1 ขอ้ 
2.1 - 2.3 
2.  ในกรณีที6กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี0   
(ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํที6ลงทุนในทองคาํแท่ง)  

2.1  มีการลงทุนในทรพัยส์นิซึ6งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที6กองทุนสามารถลงทุนได ้
2.2  มีการลงทุนในทรพัยส์นิเมื6อใชว้ธีิคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity 

limit ของกองทุนนั0น 
2.3  มีการลงทุนในทรพัยส์นิเมื6อใชว้ธีิคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit 

สาํหรบัทรพัยสิ์นที6เป็น SIP ของกองทุนนั0น 
2.4  มีการลงทุนใน derivatives ที6เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนั0น 

 
สว่นที� 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากดงันี0   
1. ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.) บริษทัเงนิทุน (บง.) หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์(บค.) ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนั
การเงนิ  
2. ธนาคารออมสิน  
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3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื6อที6อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื6อการส่งออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที6ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที6มีลักษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 1. - 9.  
 
สว่นที� 4 : ธุรกรรมประเภทการซื� อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี0   
1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิติบุคคลดงันี0 ที6สามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.)  
1.2 บริษทัเงนิทุน (บง.)  
1.3 บริษทัเครดิตฟองซิเอร ์(บค.)  
1.4 บริษทัหลกัทรพัย ์(บล.)  
1.5 บริษทัประกนัภยั  
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
1.7 กองทุนฟื0 นฟ ู 
1.8 นิติบุคคลที6มีกฎหมายเฉพาะจดัตั0งขึ0 น  
1.9 ส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ  

 
2. ตราสารที6ใชใ้นการทาํ reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงันี0   

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งม ีcredit 
rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.2 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั0น ที6 ธพ. บง. หรือธนาคารที6มีกฎหมายเฉพาะจดัตั0งขึ0 น เป็นผูมี้ภาระ
ผกูพนั ซึ6งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที6 TSFC เป็นผูอ้อก ที6มีกาํหนดวนัใชเ้งนิตามตั ~วไมเ่กนิ 270 วนันับแต่วนัออกตั ~ว และเป็นตั ~วที6
ถึงกาํหนดใชเ้งินเมื6อทวงถามหรือเมื6อไดเ้ห็น  

2.4 B/E P/N ที6มอีายุไมเ่กนิ 90 วนันับแต่วนัที6ออก ซึ6งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหนึ6งดงันี0   
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที6เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit 

rating ที6ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั0นดว้ย  
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.5 ตราสารหนี0 ซึ6งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที6ขึ0 นทะเบยีนในตลาดซื0 อขายตราสารหนี0  หรือที6มขีอ้มลูราคาที6
น่าเชื6อถือและอา้งอิงไดซึ้6งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี0 ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่ง
หนึ6งดงันี0   

2.5.1 มี credit rating ระยะสั0นอยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที6เทียบเคียงไดก้บั 
credit rating ระยะสั0นดงักล่าวตามที6 CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 
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2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  
2.6 ตราสารหนี0 ซึ6งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที6ขึ0 นทะเบียนในตลาดซื0 อขายตราสารหนี0  หรือที6มีขอ้มลูราคาที6
น่าเชื6อถือและอา้งอิงไดซึ้6งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี0 ดงักล่าวตอ้งม ีcredit rating อยา่งใดอยา่ง
หนึ6งดงันี0   

2.6.1 มี credit rating ระยะสั0นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที6เทียบเคียงไดก้บั 
credit rating ระยะสั0นดงักล่าวตามที6 CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  
2.7 ทรพัยสิ์นอื6นตามที6สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ6มเติม  
 

3. ระยะเวลาการรบัชาํระหนี0 ของ reverse repo ตอ้งไมเ่กิน 90 วนั  
 
4. ขอ้กาํหนดเพิ6มเติมที6บริษัทจดัการตอ้งปฏิบตัิสาํหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที6กาํหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
4.2 หา้มนําหลกัทรพัยห์รือตราสารที6ซื0 อไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี0   

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดงักล่าว  
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที6เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และวธีิการในการกูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมและการกอ่ภาระผูกพนัแก่
ทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  
4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที6ซื0 อ ณ วนัเริ6มตน้สญัญา ตอ้งมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณตาม
วธีิการดงันี0   
มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที6ซื0 อมากกวา่ (ราคาซื0 อ x (1 + discount rate))  
ทั0งนี0  ราคาซื0 อเท่ากบัราคาที6กองทุนชาํระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ6งเป็นค่าซื0 อหลกัทรพัยห์รือตราสารตาม reverse 
repo  
4.4 การดาํรงมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รือตราสารที6ซื0 อ ณ สิ0 นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี0   

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที6ซื0 อมากกวา่ (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีที6มลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารที6ซื0 อ ณ สิ0 นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษทั

จดัการตอ้งเรียกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสิทธิ�ในเงิน หรือหลกัทรพัยห์รือตราสารที6สามารถใชใ้นการทาํ reverse repo 
ใหแ้กก่องทุน เพื6อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รือตราสารที6ซื0 อและทรพัยสิ์นที6โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธีิการ
ดงักล่าว ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที6มลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารที6ซื0 อลดลงกวา่สมการในขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็น
กรณีตามขอ้ 4.4.3  

4.4.3 ในกรณีที6ผลลพัธต์ามสมการในขอ้ 4.4.1 แสดงผลวา่มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที6ซื0 อ ณ 
สิ0 นวนั มีมลูค่านอ้ยกวา่มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจาํนวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 
5% ของราคาซื0 อ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ 6ากวา่ และมีการกาํหนดเรื6องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึ6งไดก้าํหนดโดยพิจารณา
ถึงปัจจยัความเสี6ยงของคูส่ญัญา (counterparty risk) แลว้ บริษัทจดัการจะไม่ดาํเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้ 
4.5 การคาํนวณมลูค่า reverse repo ตามขอ้ 4.4 ใหค้าํนวณดงันี0   

4.5.1 คาํนวณจากราคาซื0 อรวมกบัผลประโยชน์ที6กองทุนพึงไดร้บัจาก reverse repo จนถึงวนัที6มีการ
คาํนวณ  
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4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคาํนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที6กองทุนมี
อยูก่บัคู่สญัญารายเดียวกนัและมขีอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหนี0 ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ6งจาก
หลกัทรพัยห์รือตราสารที6ซื0 อหรือทรพัยสิ์นที6โอนตามขอ้ 4.4.2 (ถา้ม)ี ของธุรกรรมที6เกิดจาก reverse repo 
รายการอื6นได ้ 
4.6 discount rate ที6นํามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึ0 นโดยคาํนึงถึงปัจจยัความเสี6ยงของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรือตราสารที6ซื0 อแลว้  

 
สว่นที� 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี0   
1. คู่สญัญา ตอ้งมคีู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ6งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหยื้ม
หลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที6คูส่ญัญาดงักล่าวกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื 
ผูยื้มตอ้งเป็นบุคคลดงันี0 ที6สามารถประกอบธุรกจิหรือดาํเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  
1.2 ธปท.  
1.3 กองทุนฟื0 นฟ ู 
1.4 ธนาคารเพื6อการนําเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย  
1.5 ธพ.  
1.6 บง.  
1.7 บล.  
1.8 บริษทัประกนัชีวติ  
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที6มีมลูค่าทรพัยส์ินของผูล้งทุนแต่ละรายตั0งแต่ 1 ลา้นบาทขึ0 นไป 
1.10 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  
1.11 นิติบุคคลอื6นตามที6สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ6มเติม  

 
2. หลกัทรพัยท์ี6ใหย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท์ี6อยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยที์6 
ธปท. ทาํหนา้ที6เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ 
 
3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการ ตอ้งดาํเนินการดังนี0   

3.1 ดาํเนินการใหม้ีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื6อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น
หลกัประกนัดงันี0   

3.1.1 เงนิสด  
3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย  
3.1.3 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั0น ที6 ธพ. บง. หรือธนาคารที6มีกฎหมายเฉพาะจดัตั0งขึ0 น

เป็นผูม้ีภาระผกูพนั  
3.1.4 B/E หรือ P/N ที6 TSFC เป็นผูอ้อก ที6มีกาํหนดวนัใชเ้งนิตามตั ~วไมเ่กนิ 270 วนันับแต่วนัออกตั ~ว

และเป็นตั ~วที6ถึงกาํหนดใชเ้งนิเมื6อทวงถามหรือเมื6อไดเ้ห็น  
3.1.5 B/E P/N ที6มอีายุไมเ่กนิ 90 วนันับแต่วนัที6ออก ซึ6งม ีcredit rating อยา่งใดอย่างหนึ6งดงันี0  
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3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที6เป็น issuer rating 
ตอ้งเป็น credit rating ที6ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั0นดว้ย  

3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.1.6 ตราสารหนี0 ที6มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.1.7 หนังสือคํ0าประกนัที6 ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื6อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้กก่องทุน  
3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ที6มรีายชื6ออยูใ่นดชันี SET50 ทั0งนี0  ในกรณีที6กองทุนไม่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้ 
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund: MMF)  

3.2 ดาํเนินการใหก้องทุนมีกรรมสิทธิ�หรือครอบครองหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 หรือดาํเนินการโดยวธีิอื6นซึ6งจะมี
ผลให ้บริษัทจดัการ สามารถบงัคบัชาํระหนี0 เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั  

3.3 หา้มนําหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 ที6กองทุนมีกรรมสิทธิ�ไปโอนหรือขายต่อหรือทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม
หลกัประกนันั0นได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหนี0 ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัยนั์0นเอง  

3.4 ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิ0 นวนั มากกวา่หรือเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยที์6ใหยื้ม  
3.5 ในกรณีที6หลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทีในทรพัยสิ์นดงันี0   

3.5.1 เงนิฝากใน ธพ. หรือธนาคารที6มกีฎหมายเฉพาะจดัตั0งขึ0 น  
3.5.2 บตัรเงินฝากหรือ P/N ดงันี0   

3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือ P/N ที6 ธพ. บง. หรือธนาคารที6มกีฎหมายเฉพาะจดัตั0งขึ0 นเป็นผูม้ี
ภาระผกูพนั  

3.5.2.2 P/N ที6 TSFC เป็นผูอ้อก ที6มีกาํหนดวนัใชเ้งนิตามตั ~วไมเ่กนิ 270 วนันับแต่วนัออกตั ~ว
และเป็นตั ~วที6ถึงกาํหนดใชเ้งนิเมื6อทวงถามหรือเมื6อไดเ้ห็น  

3.5.2.3 P/N ที6มอีายุไมเ่กนิ 90 วนันับแต่วนัที6ออก ซึ6งม ีcredit rating อย่างหนึ6งอยา่งใดดงันี0   
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที6เป็น 

issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที6ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั0นดว้ย  
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย  
3.5.4 reverse repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย  

 
4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาที6มีลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกี6ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์
และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์
  
สว่นที� 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี�   
1. ประเภท underlying derivatives ที6กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอย่างหนึ6งหรือหลายอยา่งดงันี0   

1.1 ทรพัยสิ์นที6กองทุนสามารถลงทุนไดต้ามภาคผนวกนี0   
1.2 อตัราดอกเบี0 ย  
1.3 อตัราแลกเปลี6ยนเงนิ  
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  
1.5 ทองคาํ  
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1.6 นํ0ามนัดิบ  
1.7 ดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที6มีองคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9  
1.8 ดชันีที6มอีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.7  
1.9 underlying อื6นตามที6สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ6มเติม  

 
ในกรณีที6 derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที6อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) 
หรือราคาสญัญาซื0 อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั0น  ทั0งนี0  ราคาของ underlying อื6นที6ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที6
เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที6ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  
 
2. เงื6อนไขการลงทุน บริษทัจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื6อ  

2.1 กรณีกองทุนรวมไดร้ะบุเกี6ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที6จะลงทุนไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ6งดงันี0   
2.2.1 derivatives on organized exchange  
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ6งเป็น ธพ. ธนาคารที6มี

กฎหมายเฉพาะจดัตั0งขึ0 น ตวัแทนซื0 อขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives  
2.3 ในกรณีที6จะตอ้งมีการชาํระหนี0 ดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื6อ derivatives สิ0 นสุดลง สินคา้นั0นตอ้งเป็นทรพัยส์ินที6
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทั0งนี0  ไม่วา่กองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมหีนา้ที6ส่งมอบสินคา้นั0นก็ตาม  
 

3. หลกัเกณฑเ์พิ6มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที6 derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงันี0   

3.1 เป็นดชันีที6มีการกาํหนดวธีิการคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยั
ต่าง ๆ ที6นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทั0งนี0  
underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื6อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระดว้ย  

3.2 เป็นดชันีที6มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ6งดงันี0   
3.2.1 ดชันีที6มกีารกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที6มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ6งดงันี0   

3.2.1.1 ดชันีที6องคป์ระกอบแต่ละตวัมีนํ0าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของนํ0าหนักทั0งหมด  
3.2.1.2 ดชันีที6องคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ6งมนํี0าหนัก น้อยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของนํ0าหนัก

ทั0งหมดในกรณีที6เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื6นตอ้งมีนํ0าหนักไมเ่กินอตัราที6กาํหนดใน 
3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายนํ0าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที6เกี6ยวขอ้งกบั
ทองคาํหรือนํ0ามนัดิบมาพจิารณา  
3.2.2 ดชันีที6มอีงคป์ระกอบทั0งหมดเป็นหรือเกี6ยวขอ้งกบัทองคาํหรือนํ0ามนัดิบ หรือเป็นดชันีราคา
ทองคาํหรือนํ0ามนัดิบ  
3.2.3 ดชันีอื6นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที6เป็นไปตามเงื6อนไขครบถว้นดงันี0   

3.2.3.1 เป็นดชันีที6มีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที6กองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  
3.2.3.2 เมื6อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหนึ6งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร

หรือสญัญานั0นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั0น  
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3.3 เป็นดชันีที6ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที6มีความน่าเชื6อถือและทาํหน้าที6ไดอ้ยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ ทั0งนี0  
หากปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการนั0นตอ้งจดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธิภาพดว้ย  

3.4 มีการแสดงดชันีนั0น ๆ อยา่งต่อเนื6องเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสื6อที6มีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ ์ 
3.5 ในกรณีที6เป็นดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอยา่งหนึ6งอยา่งใดหรือหลาย

อย่างดงันี0   
3.5.1 ราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื0 อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์ 
3.5.2 ดชันีสินคา้โภคภณัฑที์6คาํนวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื0 อขายล่วงหนา้ 

(futures price) ของสินคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสินคา้หนึ6ง  
3.5.3 ราคาสญัญาซื0 อขายล่วงหน้าที6อา้งองิกบัดชันีสินคา้โภคภณัฑต์าม 3.5.2  

3.6 ในกรณีที6เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคาํนวณจากราคาสินคา้และบริการที6 บริษัทจดัการแสดงใหเ้ห็นได้
วา่วธีิการคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยสิ์นที6เพียงพอต่อการชาํระหนี0 ตามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษทัจดัการตอ้งจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนที6มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจาํนวนที6เพียงพอต่อภาระที6กองทุนอาจตอ้ง
ชาํระหนี0 ตามขอ้ตกลงเมื6อ derivatives สิ0 นสุดลงไวต้ลอดเวลาที6ไดล้งทุนใน derivatives นั0น และเป็นไปตามที6สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
 
5. หลกัเกณฑเ์พิ6มเติมสาํหรบัการลงทุนที6มวีตัถุประสงคเ์พื6อการลดความเสี6ยง  
ในกรณีที6บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที6 underlying ไม่ใช่สิ6งเดียวกบัทรพัยสิ์นที6จะลดความเสี6ยงการลงทุนใน 
derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที6สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
 
6. หลกัเกณฑเ์พิ6มเติมสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  
บริษทัจดัการตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี0   

6.1 ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ6งคาํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัที6 15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั0งนี0  ในกรณีที6วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการใหค้าํนวณและแจง้มลูค่า
ยุติธรรมภายในวนัทาํการถดัไป  

6.2 ในกรณีที6เกิดเหตุการณที์6ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยสาํคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ6ง
คาํนวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ให ้บริษทัจดัการทราบทนัที  

6.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ6งยนิยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมื6อบริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 
 
7. หลกัเกณฑเ์พิ6มเติมสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  
บริษทัจดัการตอ้งปฏบิติัตามเงื6อนไขดงันี0   

7.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื6อการลดความเสี6ยงเท่านั0น  
7.2 เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที6มลีกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกบัธุรกรรมอยา่งหนึ6ง

อย่างใด ดงันี0   
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7.2.1 Credit Default Swap : ซึ6งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้0 อประกนัความเสี6ยงดา้นเครดิตที6เกี6ยวขอ้ง
กบัความสามารถในการชาํระหนี0 ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นั0น โดยคู่สญัญาที6อยูใ่นฐานะผูข้าย
ประกนัความเสี6ยงมภีาระผกูพนัที6จะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซื0 อประกนัความเสี6ยงเมื6อเกดิ credit event ขึ0 นโดย
จะมผีลใหข้อ้ตกลงซื0 อประกนัความเสี6ยงครบกาํหนดทนัที (ในกรณีที6ไมเ่กิด credit event ขอ้ตกลงจะสิ0 นสุดในวนั
ครบกาํหนดตามปกติ) ทั0งนี0  ไมว่า่ obligation จะมเีพยีงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
obligation มีหลายรายการซึ6งกาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสี6ยงมหีน้าที6ชาํระหนี0 เมื6อเกดิ credit event ขึ0 นกบั 
obligation รายการใดรายการหนึ6งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื6อเกิด credit event ขึ0 นกบั 
obligation รายการใดรายการหนึ6งในกลุ่ม obligation ซึ6งจะมีการชาํระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายนั0น 
แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื6อเกดิ credit event ขึ0 นกบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit 
Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ6งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้0 อประกนัความเสี6ยงของสินทรพัย์
อา้งองิที6เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที6จะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเสี6ยงมภีาระ
ผกูพนัที6จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที6หรืออตัราลอยตวัที6อา้งอิงกบัอตัราดอกเบี0 ยตามที6จะตกลงกนั และส่วนที6
ลดลง (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งองิ เพื6อแลกกบัการที6ผูซื้0 อประกนัความเสี6ยงจะโอนผลตอบแทน
และส่วนที6เพิ6มขึ0 น (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสี6ยง จนกวา่จะเกิด 
credit event หรือครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด credit event)  
7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที6กาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สญัญามาตรฐานอื6นตามที6สาํนักงานยอมรบั ซึ6งมีขอ้ตกลงที6มลีกัษณะดงันี0   

7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยห์รือกฎหมายอื6น  

7.3.2 ไม่มขีอ้กาํหนดที6ทาํใหสิ้ทธิที6กาํหนดไวใ้นตราสารหนี0 หรือสญัญาซื0 อขายล่วงหน้าที6 credit 
derivatives นั0นอา้งอิงเสื6อมเสียไป  

7.3.3 ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา  
 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื6น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื6นที6จะลงทุนในต่างประเทศ :  
 
บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอื6น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื6นอยา่งใดอยา่งหนึ6ง
หรือหลายอยา่งตามที6ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดดงัต่อไปนี0  เวน้
แต่ในกรณีที6คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมปีระกาศแกไ้ขหรือเพิ6มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรัพยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื6น  
ทั0งนี0  หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการทาํ
สญัญาในประเทศที6มีหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยที์6เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที6มกีาร
ซื0 อขายในตลาดซื0 อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศที6เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษทัที6จดัตั0งและเสนอขายใน 
GMS  
 
สว่นที� 1 : ประเภทและคุณสมบตัขิองตราสารทางการเงินตา่งประเทศทั �วไป  
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่ 

1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ  
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1.1.1 หุน้  
1.1.2 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที6จะซื0 อหุน้ (share warrants)  
1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื0 อหุน้เพิ6มทุนที6โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right หรือ TSR)  
1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที6มสิีนคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง (underlying) เป็นหุน้หรือ 

share warrants  
1.1.5 ตราสารทุนอื6นที6มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัตราสารทุนตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.4 ตามที6สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ6มเติม  
1.2 ตราสารหนี0 ต่างประเทศ  

1.2.1 พนัธบตัร  
1.2.2 ตั ~วเงนิคลงั  
1.2.3 หุน้กู ้(ไมร่วมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III)  
1.2.4 ตั ~วแลกเงนิ (Bill of Exchangeหรือ B/E)  
1.2.5 ตั ~วสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Noteหรือ P/N)  
1.2.6 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที6จะซื0 อหุน้กู ้ 
1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที6ม ีunderlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 
1.2.8 ตราสารหนี0 อื6นที6มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัตราสารหนี0 ตามขอ้ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที6สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ6มเติม  
1.3 ตราสารกึ6งหนี0 กึ6งทุนต่างประเทศ 
1.4 ตราสาร Basel III 
7.: ศุกกู 
1.6 ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants หรือ DW) 
1.7 ตราสารที6มสีญัญาซื0 อขายล่วงหนา้แฝง (Structuerd Note หรือ SN)  

 
2. คุณสมบติัของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน  
ทรพัยสิ์นที6บริษัทจดัการจะสามารถลงทุนไดต้ามขอ้ 1. ตอ้งมีคุณสมบติัของตราสารตามหลกัเกณฑที์6ครบถว้น ดงันี0   

2.1 ไม่มขีอ้กาํหนดหรือเงื6อนไขที6ทาํใหผู้ล้งทุนมภีาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงนิลงทุนในตราสาร  
2.2 สามารถเปลี6ยนมอืได ้(รวมถึงกรณีที6เป็น B/E หรือ P/N ที6มเีงื6อนไขหา้มเปลี6ยนมือแต่กองทุนไดด้าํเนินการ

ใหม้กีารรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการที6กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื6อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อก
ตราสารได)้  

2.3 มีขอ้มลูเกี6ยวกบัตราสารที6บริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พื6อนํามาประกอบการพจิารณาตดัสนิใจลงทุนได้
อย่างสมํ 6าเสมอ และมีขอ้มลูราคาที6สะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูที6เชื6อถือไดซึ้6งจดัทาํ
ตามหลกัวชิาการอนัเป็นที6ยอมรบัในระดบัสากล  

2.4  ในกรณีที6เป็นการลงทุนใน B/E P/N หรือ SN ที6ออกตราสารดงักล่าวเพื6อชาํระหนี0 การคา้ B/E หรือ P/N 
ดงักล่าวตอ้งมีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงันี0   

2.4.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงนิ  
2.4.2  ธนาคารออมสิน  
2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
2.4.4  ธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 34 

2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
2.4.6  ธนาคารเพื6อการส่งออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
2.4.8  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที6มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทั0งนี0  การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั 6งจ่ายหรือผูอ้อกตั ~ว ทั0งจาํนวนรวมถึงดอกเบี0 ย 
(ถา้ม)ี ตามที6ระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 

2.5  การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื6อนไขเพิ6มเติมดงันี0  
2.5.1  SN มีการจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ 

derivatives ตามที6ระบุในส่วนที6 ; ขอ้ 7 
2.5.2  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใดๆ ทรพัยสิ์นนั0นตอ้งเป็น

ทรพัยสิ์นที6กองทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ6งกาํหนดโดย International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA) และเป็นทรพัยสิ์นที6สามารถเปลี6ยนมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บริษัทจดัการตอ้ง
จดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูเกี6ยวกบัการลงทุนที6อาจทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยสิ์นดงักล่าวไวใ้นหนังสือชี0 ชวน
ดว้ย 

2.5.3  ในกรณีที6เป็น SN ซึ6งมขีอ้กาํหนดหา้มเปลี6ยนมอืผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน 
SN ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื6อบริษัทจดัการรอ้งขอได ้

2.5.4  ในกรณีที6เป็น SN ซึ6งเสนอขายในประเทศ บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการจดัใหมี้ขอ้ตกลงกบัผูอ้อก 
SN ดงัต่อไปนี0 กอ่นการลงทุน 

2.5.4.1  ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที6 7: และ
วนัสดุทา้ยของแต่ละเดือน ทั0งนี0  ในกรณีที6วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการใหค้าํนวณและ
แจง้มลูค่ายุติธรรมภายในวนัทาํการถดัไป   

2.5.4.2  ในกรณีที6เกดิเหตุการณที์6ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมีนัยสาํคญั ใหผู้อ้อก 
SN คาํนวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 

 
สว่นที� 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property 
กรณีเป็นหน่วยที6การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายต่างประเทศ ตอ้งมคุีณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี0   
1.  มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงนิทั 6วไปในส่วนที6 1 
ขอ้ 2.1 - 2.3  
 
2.  เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที6มีลกัษณะดงันี0  

2.1  การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศที6กาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาด
ซื0 อขายหลกัทรพัยซึ์6งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO  หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที6มีการซื0 อขายในตลาดซื0 อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศที6เป็นสมาชิกของ WFE  

2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลที6เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO 
2.3  ในกรณีที6กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยู่

ภายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุนเพื6อผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศนั0น  
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3.  ประเทศที6กาํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพียงพอทั0งนี0  ตามรายชื6อประเทศ
ที6สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
 
4.  ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมีการจาํกดัการกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณี
มีเหตุจาํเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั 6วคราวเท่านั0น และมีนโยบายการลงทุนดงันี0  (ไมใ่ชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน 
CIS ต่างประเทศซึ6งเป็นกองทุนรวมทองคาํที6ลงทุนในทองคาํแท่ง) 

4.1  มีการลงทุนในทรพัยส์นิซึ6งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที6กองทุนรวมสามารถลงทุนไดใ้นสดัส่วนมากกวา่หรือเทา่กบั 
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั0น 

4.2  มีการลงทุนในทรพัยส์นิเมื6อใชว้ธีิคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity 
limit ของกองทุนรวมนั0น ทั0งนี0  หลกัเกณฑด์งักล่าวไมใ่ชก้บักรณีทรพัยสิ์นที6เป็น SIP 

4.3  มีการลงทุนในทรพัยส์นิเมื6อใชว้ธีิคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit 
สาํหรบัทรพัยสิ์นที6เป็น SIP ของกองทุนรวมนั0น 

4.4  มีการลงทุนใน derivatives ที6เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit กองทุนรวมนั0น 
 
สว่นที� 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากดงันี0   
1. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที6ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
2. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที6มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 3.13.1 ส่วนที6 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงนิฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ขอ้ 1. - 9.  
 
สว่นที� 4 : ธุรกรรมประเภทการซื� อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑที์6สาํนักงานก.ล.ต.กาํหนด  
 
สว่นที� 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑที์6สาํนักงานก.ล.ต.กาํหนด  
 
สว่นที� 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี�   
1. ประเภท underlying derivatives ที6กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งม ีunderlying อยา่งใดอย่างหนึ6งหรือหลายอยา่งดงันี0   

1.1 ทรพัยสิ์นที6กองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนที6 1 - 5  
1.2 อตัราดอกเบี0 ย  
1.3 อตัราแลกเปลี6ยนเงนิ  
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  
1.5 ทองคาํ  
1.6 นํ0ามนัดิบ  
1.7 ดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์ดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีที6มีองคป์ระกอบเป็นสนิคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.6 หรือ 1.9  
1.8 ดชันีที6มอีงคป์ระกอบเป็นดชันีตามขอ้ 1.7  
1.9 underlying อื6นตามที6สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ6มเติม  

ในกรณีที6 derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที6อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจบุนั (spot price) 
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หรือราคาสญัญาซื0 อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั0น  ทั0งนี0  ราคาของ underlying อื6นที6ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที6
เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที6ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  
 
2. เงื6อนไขการลงทุน บริษทัจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื6อ  

2.1 กรณีกองทุนรวมไดร้ะบุเกี6ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที6จะลงทุนไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ6งดงันี0   
2.2.1 derivatives on organized exchange  
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ6งเป็นนิติบุคคลที6ไดร้บั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ derivatives ที6อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยที์6เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที6เป็นสมาชกิของ WFE  
2.3 ในกรณีที6จะตอ้งมีการชาํระหนี0 ดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื6อ derivatives สิ0 นสุดลง สินคา้นั0นตอ้งเป็นทรพัยส์ินที6
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทั0งนี0  ไม่วา่กองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมหีนา้ที6ส่งมอบสินคา้นั0นก็ตาม  
 

3. หลกัเกณฑเ์พิ6มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที6 derivatives มี underlying เป็นดัชนีตามขอ้ 1.7 – 1.8 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงันี0   

3.1 เป็นดชันีที6มีการกาํหนดวธีิการคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมกีารระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยั
ต่าง ๆ ที6นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมกีารคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทั0งนี0  
underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื6อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระดว้ย  

3.2 เป็นดชันีที6มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ6งดงันี0   
3.2.1 ดชันีที6มกีารกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที6มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ6งดงันี0   

3.2.1.1 ดชันีที6องคป์ระกอบแต่ละตวัมีนํ0าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของนํ0าหนักทั0งหมด  
3.2.1.2 ดชันีที6องคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ6งมนํี0าหนักนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของนํ0าหนัก

ทั0งหมด  
ในกรณีที6เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื6นตอ้งมีนํ0าหนักไมเ่กินอตัราที6กาํหนดในขอ้ 
3.2.1.1  
การพจิารณาการกระจายนํ0าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที6เกี6ยวขอ้ง
กบัทองคาํหรือนํ0ามนัดิบมาพิจารณา  
3.2.2 ดชันีที6มอีงคป์ระกอบทั0งหมดเป็นหรือเกี6ยวขอ้งกบัทองคาํหรือนํ0ามนัดิบ หรือเป็นดชันีราคา
ทองคาํหรือนํ0ามนัดิบ  
3.2.3 ดชันีอื6นใดนอกจากขอ้ 3.2.1 และขอ้ 3.2.2 ที6เป็นไปตามเงื6อนไขครบถว้นดงันี0   

3.2.3.1 เป็นดชันีที6มีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที6กองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  
3.2.3.2 เมื6อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหนึ6งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร

หรือสญัญานั0นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั0น  
3.3 เป็นดชันีที6ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที6มีความน่าเชื6อถือและทาํหน้าที6ไดอ้ยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ ทั0งนี0  

หากปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการนั0นตอ้งจดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมปีระสทิธิภาพดว้ย  

3.4 มีการแสดงดชันีนั0น ๆ อยา่งต่อเนื6องเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสื6อที6มีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ ์ 
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3.5 ในกรณีที6เป็นดชันีกลุ่มสินคา้โภคภณัฑ ์ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณจากตวัแปรอยา่งหนึ6งอยา่งใดหรือหลาย
อย่างดงันี0   

3.5.1 ราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื0 อขายล่วงหน้า (futures price) ของสนิคา้โภคภณัฑ ์ 
3.5.2 ดชันีสินคา้โภคภณัฑที์6คาํนวณจากราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคาสญัญาซื0 อขายล่วงหนา้ 

(futures price) ของสินคา้โภคภณัฑส์นิคา้ใดสินคา้หนึ6ง  
3.5.3 ราคาสญัญาซื0 อขายล่วงหน้าที6อา้งองิกบัดชันีสินคา้โภคภณัฑต์ามขอ้ 3.5.2  

3.6 ในกรณีที6เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งองิจากรายงานของหน่วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคาํนวณจากราคาสินคา้และบริการที6บริษัทจดัการแสดงใหเ้ห็นได้
วา่วธีิการคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ทีรพัยสิ์นที6เพียงพอต่อการชาํระหนี0 ตามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษทัจดัการตอ้งจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนที6มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจาํนวนที6เพียงพอต่อภาระที6กองทุนอาจตอ้ง
ชาํระหนี0 ตามขอ้ตกลงเมื6อ derivatives สิ0 นสุดลงไวต้ลอดเวลาที6ไดล้งทุนใน derivatives นั0น และเป็นไปตามที6สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
 
5. หลกัเกณฑเ์พิ6มเติมสาํหรบัการลงทุนที6มวีตัถุประสงคเ์พื6อการลดความเสี6ยง  
ในกรณีที6บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที6 underlying ไม่ใช่สิ6งเดียวกบัทรพัยสิ์นที6จะลดความเสี6ยง การลงทุนใน
derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที6สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
 
6. หลกัเกณฑเ์พิ6มเติมสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  
บริษทัจดัการตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี0   

6.1 ใหคู้ส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ6งคาํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัที6 15 
และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั0งนี0  ในกรณีที6วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการใหค้าํนวณและแจง้มลูค่า
ยุติธรรมภายในวนัทาํการถดัไป  

6.2 ในกรณีที6เกิดเหตุการณที์6ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยสาํคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ6ง
คาํนวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทนัที  

6.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ6งยนิยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมื6อบริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 
 
7. หลกัเกณฑเ์พิ6มเติมสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  
บริษทัจดัการตอ้งปฏบิติัตามเงื6อนไขดงันี0   

7.1 เขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื6อการลดความเสี6ยงเท่านั0น  
7.2 เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที6มลีกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกบัธุรกรรมอยา่งหนึ6ง

อย่างใด ดงันี0   
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ6งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้0 อประกนัความเสี6ยงดา้นเครดิตที6เกี6ยวขอ้ง

กบัความสามารถในการชาํระหนี0 ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นั0น โดยคู่สญัญาที6อยูใ่นฐานะผูข้าย
ประกนัความเสี6ยงมภีาระผกูพนัที6จะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซื0 อประกนัความเสี6ยงเมื6อเกดิ credit event ขึ0 นโดย
จะมผีลใหข้อ้ตกลงซื0 อประกนัความเสี6ยงครบกาํหนดทนัที (ในกรณีที6ไมเ่กิด credit event ขอ้ตกลงจะสิ0 นสุดในวนั
ครบกาํหนดตามปกติ) ทั0งนี0  ไมว่า่ obligation จะมเีพยีงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ 
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obligation มีหลายรายการซึ6งกาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสี6ยงมหีน้าที6ชาํระหนี0 เมื6อเกดิ credit event ขึ0 นกบั 
obligation รายการใดรายการหนึ6งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื6อเกิด credit event ขึ0 นกบั 
obligation รายการใดรายการหนึ6งในกลุ่ม obligation ซึ6งจะมีการชาํระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายนั0น 
แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื6อเกดิ credit event ขึ0 นกบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit 
Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ6งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้0 อประกนัความเสี6ยงของสินทรพัย์
อา้งองิที6เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที6จะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเสี6ยงมภีาระ
ผกูพนัที6จะจ่ายผลตอบแทนในอตัราคงที6หรืออตัราลอยตวัที6อา้งอิงกบัอตัราดอกเบี0 ยตามที6จะตกลงกนั และส่วนที6
ลดลง (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งองิ เพื6อแลกกบัการที6ผูซื้0 อประกนัความเสี6ยงจะโอนผลตอบแทน
และส่วนที6เพิ6มขึ0 น (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งองิใหก้บัผูข้ายประกนัความเสี6ยง จนกวา่จะเกิด 
credit event หรือครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด credit event)  
7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที6กาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สญัญามาตรฐานอื6นตามที6สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ6งมีขอ้ตกลงที6มีลกัษณะดังนี0   

7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยห์รือกฎหมายอื6น  

7.3.2 ไม่มขีอ้กาํหนดที6ทาํใหสิ้ทธิที6กาํหนดไวใ้นตราสารหนี0 หรือสญัญาซื0 อขายล่วงหน้าที6 credit 
derivatives นั0นอา้งอิงเสื6อมเสียไป  

7.3.3 ไม่มขีอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา  
 
3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื6น เพื6อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม :  
 
อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื6น เพื6อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมไีวซึ้6งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื6น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื6นเพื6อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 
ตามที6สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดดงัต่อไปนี0  ในกรณีที6
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี6ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที6แกไ้ขดว้ย 

สว่นที� 1 : อตัราสว่นการลงทุนที�คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีม ีcredit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ0 นไป 

 
ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับ investment grade แต่ตํ 6ากวา่ 2 
อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

2.3 กรณีม ีcredit rating อยูใ่นระดับตํ 6ากวา่ investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

ไม่เกิน 25% 

3 หน่วย CIS   ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ไม่เกิน 25% 
5 ตราสารที6มลีกัษณะครบถว้นดังนี0  

5.1 เป็นตราสารหนี0  ตราสารกึ6งหนี0 กึ6งทุน SN หรือศุกกู ที6ผูอ้อกจดัตั0งขึ0 น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที6ไดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที6มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ6งดงันี0   
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษทัจดทะเบียน  
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั 6วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing  
5.2.3 ในกรณีที6เป็นตราสารที6มีกาํหนดวนัชาํระหนี0 นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
397 วนันับแต่วนัที6ลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ี
ภาระผูกพนัตามตราสารดงักลา่วตอ้งเป็นบุคคลดงันี0   
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงนิ  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื6อที6อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ
ไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื6อการส่งออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
5.2.3.9 บล.  
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ในกรณีที6เป็นตราสารที6มีกาํหนดวนัชาํระหนี0 มากกวา่ 397 วนันับแต่
วนัที6ลงทุน ตอ้งขึ0 นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี0  แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกวา่ 
(1) 25% หรือ 
(8) นํ0าหนักของตราสารที6ลงทุนใน 
benchmark + 5% 
  

6 ทรพัยสิ์นดงันี0  
6.1 ตราสารทุนที6จดทะเบียนซื0 อขายใน SET หรือในตลาดซื0 อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที6ผูอ้อกตราสารอยู่
ระหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุที6อาจทาํใหมี้การเพกิถอนการเป็นหลกัทรพัย์
ซื0 อขายใน SET หรือในตลาดซื0 อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศ) 
;.8 ตราสารทุนที6ออกโดยบริษัทที6จดัตั0งขึ0 นไมว่า่ตามกฎหมายไทยหรือ
กฎหมายต่างประเทศ ซึ6งหุน้ของบริษัทดังกล่าวซื0 อขายใน SET หรือใน
ตลาดซื0 อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนที6ผูอ้อกตรา
สารอยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุที6อาจทาํใหมี้การเพกิถอนการเป็น
หลกัทรพัยซื์0 อขายใน SET หรือในตลาดซื0 อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 
;.< หุน้ที6อยูใ่นระหวา่ง IPO เพื6อการจดทะเบียนซื0 อขายตาม ;.7 
6.g  ตราสารที6มีลกัษณะครบถว้นดงันี0   

รวมกนัไม่เกนิอตัราดงันี0  แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํ0าหนักของทรพัยสิ์นใน  
benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
6.4.1 เป็นตราสารหนี0  ตราสารกึ6งหนี0 กึ6งทุน SN หรือศุกกู ที6ผูอ้อกจดัตั0งขึ0 น
ตามกฎหมายไทยและเสนอขายตราสารนั0นในต่างประเทศ หรือผูอ้อก
จดัตั0งขึ0 นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไมร่วมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศ 
ที6ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร 
Basel III 
6.4.2  เป็นตราสารที6มลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ6งดงันี0  
6.4.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SET หรือในตลาดซื0 อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 
6.4.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั 6วไป โดยมีรายละเอยีดตาม
แบบ filing 
6.4.2.3  ในกรณีที6เป็นตราสารที6มีกาํหนดวนัชาํระหนี0 น้อยกวา่หรือเท่ากบั 
397 วนั นับแต่วนัที6ลงทุนที6ไมไ่ดม้ีลกัษณะตาม 6.4.2.1 หรือ 6.4.2.2   
ผูม้ภีาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี0  
6.4.2.3.1  บุคคลตามขอ้ :.8.<.7 – 5.2.3.9 
6.4.2.3.2  สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที6ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
6.4.2.<.<  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที6มีลกัษณะทาํนองเดียวกบั                    
บุคคลตามขอ้ ;.g.2.3.1 – 6.4.2.3.2 
6.4.3  ในกรณีที6เป็นตราสารที6มกีาํหนดวนัชาํระหนี0 มากกวา่ 397 วนั นับ
แต่วนัที6ลงทุน ตอ้งขึ0 นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
6.5  DW  
6.6  reverse repo 
6.7  OTC derivatives 
6.8  หน่วย infra หรือหน่วย property ที6มีลกัษณะครบถว้น ดงันี0  
6.8.1  จดทะเบียนซื0 อขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื6อการจดทะเบยีนซื0 อ
ขายใน SET หรือในตลาดซื0 อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ  (แต่ไมร่วมถึง
หน่วยดงักล่าวที6อยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุที6อาจทาํใหมี้การเพกิถอน
หน่วยดงักล่าวออกจากการซื0 อขายใน SET หรือในตลาดซื0 อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ)     
6.8.2  เป็นหน่วยของกองทุนที6ไม่ไดม้ีลกัษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสรา้งพื0 นฐานอสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี  
(diversified fund) ตามแนวทางที6สาํนักงานกาํหนด 

7 หน่วย infra หรือหน่วย property ของกองทุนที6มีลกัษณะกระจายการลงทุน
ในกจิการโครงสรา้งพื0 นฐาน อสงัหาริมทรพัย ์หรือสิทธิการเช่า แลว้แต่กรณี 
(diversified fund) ตามแนวทางที6สาํนักงานกาํหนด และมีลกัษณะ 
ตาม ;.�.7 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

8 ทรพัยสิ์นอื6นนอกเหนือจากที6ระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 7 (SIP) รวมกนัไมเ่กนิ 5% 
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี0  ไมม่ีขอ้กาํหนดเกี6ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี 
             1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื6อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
              2. derivatives on organized exchange 
 
สว่นที� 2 : อตัราสว่นการลงทุนที�คาํนวณตามกลุม่กิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 

 1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษัททุกบริษัทที6อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั
หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับริษัทดงักล่าว  
      
 

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ6งดงันี0  แลว้แต่ 
อตัราใดจะสงูกวา่ 
(1)  25% หรือ 
(2)  นํ0าหนักของทรพัยสิ์นที6ลงทุนใน 
benchmark + 10%  

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี0  ไม่มขีอ้กาํหนดเกี6ยวกบั group limit  
                7. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื6อการดาํเนินงานของกองทุน  
                2. derivatives on organized exchange 
 
สว่นที� 3 : อตัราสว่นการลงทุนที�คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

 1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก B/E หรือ P/N ที6นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุคลดงักล่าว)  
เป็นผูอ้อก ผูส้ั 6งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี0  
1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงนิที6มีกฎหมายเฉพาะจดัตั0งขึ0 น 
1.2  ธพ. 
1.3  บง. 
1.4  บค. 
1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื6อที6อยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นที6กองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธิ�มาจากคู่สญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี6ยในรอบปี

บญัชี เวน้แต่เป็นกองทุนที6มีอายุ

โครงการน้อยกวา่ 7 ปี ใหเ้ฉลี6ยตาม

รอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บักองทุนที6อายุ

กองทุนคงเหลือนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั  

6 เดือน ทั0งนี0  เฉพาะ กองทุนที6มีอายุ

โครงการมากกวา่หรือเทา่กบั 1 ปี  

 2 ทรพัยสิ์นดงันี0  
2.1  B/E P/N หรือ SN ที6มีเงื6อนไขหา้มเปลี6ยนมือแต่กองทุนได้
ดาํเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธกีารที6
กฎหมายกาํหนด หรือมเีงื6อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสาร
ได ้
2.2  เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที6มีระยะเวลาการฝากเกนิ 12 
เดือน 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

2.3  total SIP ตามขอ้ : ของส่วนนี0  
 
(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที6ลงทุน
ใน B/E P/N SN เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ที6มอีายุไมเ่กนิ
อายกุองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives 
เพื6อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซึ6งไดแ้ก ่ทรพัยสิ์นตามขอ้ � ในส่วนที6 7 : อตัราส่วนการลงทุน
ที6คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

รวมกนัไมเ่กนิ 15% 

6 derivatives ดงันี0  
6.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที6มวีตัถุประสงคเ์พื6อการลดความ
เสี6ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเสี6ยงที6มอียู ่

6.8 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที6มใิช่เพื6อการลดความเสี6ยง (non-
hedging) 

global exposure limit 
กรณีกองทุนไมม่ีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จาํกดั net exposure ที6เกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยตอ้งไมเ่กิน 
7hh% ของ NAV 

 
หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื6อการดาํเนินงานของ กองทุนรวมไม่มขีอ้กาํหนดเกี6ยวกบั 
product limit 

สว่นที� n : อตัราสว่นการลงทุนที�คาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที�ลงทุน (concentration limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
1 หุน้ของบริษัทรายใดรายหนึ6ง ทุกกองทุนรวมกนัภายใตก้ารจดัการของ บลจ. รายเดียวกนัตอ้งมี

จาํนวนหุน้ของบริษัทรวมกนัน้อยกวา่ 25% ของจาํนวนสิทธิออกเสียง
ทั0งหมดของบริษทันั0น 

2 ตราสารหนี0  ตราสารกึ6งหนี0 กึ6งทุน ตรา
สาร Basel III และศุกกู ของผูอ้อกราย
ใดรายหนึ6ง  
(ไม่รวมถึงตราสารหนี0 ภาครฐัไทย 
หรือตราสารหนี0 ภาครฐัต่างประเทศ) 
 

8.7 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี0 สนิทางการเงนิ (financial liability) 
ของผูอ้อกตราสารรายนั0น ตามที6เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดยไมใ่หนั้บรวมมลูค่าหนี0 สินดงักล่าวของเจา้หนี0 ที6
มีความเกี6ยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงนิกูย้มืจากกิจการที6เกี6ยวขอ้งกนั เป็น
ตน้ 
ทั0งนี0  ในกรณีที6ผูอ้อกตราสารไมม่ีหนี0 สินทางการเงนิตามที6เปิดเผยไวใ้น
งบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงัไมค่รบ
กาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครั0งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ช้
อตัราส่วนไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
ขอ้นี0 ของผูอ้อกรายนั0นเป็นรายครั0ง  เวน้แต่ในกรณีที6ผูอ้อกตราสารไดม้ี
การยื6นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
 
8.8 ในกรณีที6กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี0 โดยเป็นตราสารที6ออก
ใหมแ่ละม ีcredit rating อยูใ่นระดบัตํ 6ากวา่ investment grade หรือไม่มี 
credit rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื6อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ
บริษทัจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 7 ใน < ของมลูคา่การออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั0ง เวน้แต่กรณีที6ผูอ้อกตราสารไดม้ี
การยื6นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
 
(อตัราส่วนตาม 8.8 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที6ออกโดยบุคคลดงันี0   
7. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
8. ธนาคารออมสิน 
<. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
g. ธนาคารเพื6อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
:. บรรษัทตลาดรองสนิเชื6อที6อยูอ่าศยั 
;. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย  
�. ธนาคารเพื6อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
�. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

 d. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที6ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
77. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที6มีลกัษณะทาํนองเดียวกบับุคคลตาม 
1. – 9.) 

3 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ6ง - ไมเ่กิน 7 ใน < ของจาํนวนหน่วย CIS ทั0งหมดของกองทุน หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที6ออกหน่วยนั0น   
- อตัราขา้งตน้ไมใ่ชก้บัการลงทุนดงันี0  
   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที6มีลกัษณะครบถว้นดงันี0  
   โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
    (7) มีขนาดเล็ก 
    (8) จดัตั0งขึ0 นใหมโ่ดยมอีายุไม่เกิน 8 ปี 
    (<) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

4 หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึ6ง 
 

ไม่เกิน 7 ใน < ของจาํนวนหน่วย infra ทั0งหมดของกองทุน infra  
ที6ออกหน่วยนั0น  เวน้แต่เป็นหน่วย infra ของกองทุนที6มีลกัษณะครบถว้น
ดังนี0  โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน 
(7)  มีขนาดเล็ก  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
(8)  จดัตั0งขึ0 นใหมโ่ดยมีอายุไม่เกิน 8 ปี 
(<)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

5 
 

หน่วย property ของกองทุนใดกองทุน
หนึ6ง 

ไม่เกิน 7 ใน < ของจาํนวนหน่วย property ทั0งหมดของกองทุน property  
ที6ออกหน่วยนั0น  เวน้แต่เป็นหน่วย property ของกองทุนที6มีลกัษณะ
ครบถว้นดงันี0  โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน 
(7)  มีขนาดเล็ก  
(8)  จดัตั0งขึ0 นใหมโ่ดยมีอายุไม่เกิน 8 ปี 
(<)  เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั0งนี0  การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราสว่นการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที6แกไ้ขเพิ6มเติม 
 
สว่นที� 3 การดาํเนินการเมื�อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด  
(1) ในกรณีที6กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑที์6กาํหนด แต่ต่อมาทรพัยส์นิที6ลงทุนมีคุณสมบติัที6เปลี6ยนแปลงไปจน
เป็นเหตุใหข้าดคุณสมบติัในการเป็นทรพัยสิ์นที6กองทุนสามารถลงทุนไดอ้ีกต่อไป บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี0   
(1.1) จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี6ยวกบัชื6อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที6ทรพัยสิ์นขาดคุณสมบติั และจดัส่ง
รายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั0งจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที6เกดิกรณีดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวท้ี6บริษัทจดัการ  
(1.2) จาํหน่ายทรพัยสิ์นที6ขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกินกวา่ 
90 วนันับแต่วนัที6ทรพัยสิ์นนั0นขาดคุณสมบตัิ เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ (g) ในส่วนที6 3 การดาํเนินการเมื6อการลงทุนไม่เป็นไป
ตามหลกัเกณฑที์6กาํหนด  
(1.3) เมื6อบริษัทจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นที6ขาดคุณสมบตัิ หรือทรพัยส์ินที6ขาดคุณสมบติัมคุีณสมบติัเปลี6ยนแปลงไป
จนเป็นไปตามหลกัเกณฑที์6กาํหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกี6ยวกบัชื6อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนใน
ทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัที6ไดจ้าํหน่ายทรพัยสิ์นนั0นออกไปหรือวนัที6ทรพัยส์ินมกีารเปลี6ยนแปลงคุณสมบติั แลว้แต่กรณี 
และใหจ้ดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั0งจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที6เกิด
กรณีดงักล่าว  
 
(2) ในกรณีที6ทรพัยสิ์นในขณะที6กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที6กาํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการติดต่อกนั โดยมไิดเ้กิดจากการลงทุนเพิ6ม บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี0   
(2.1) จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี6ยวกบัประเภท จาํนวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที6การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั0งจดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน < วนั
ทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวที้6บริษัทจดัการ  
(2.2) ไม่ลงทุนเพิ6มเติมในทรพัยสิ์นที6เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที6
กาํหนด  
(2.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที6กาํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่
ตอ้งไมเ่กินระยะเวลาดงันี0  เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ (g) ในสว่นที6 3 การดาํเนินการเมื6อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์6
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กาํหนด  
(ก) 30 วนันับแต่วนัสิ0 นรอบระยะเวลาบญัช ีในกรณีที6ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที6คาํนวณตามประเภททรพัยส์นิ 
(product limit) สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ตั ~วแลกเงิน หรือตั ~วสญัญาใชเ้งนิ 
(ข) 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สาํหรบักรณีอื6นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (2.3) (ก)  
(2.4) เมื6อบริษัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที6กาํหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลู
เกี6ยวกบัชื6อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัที6สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน 
แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั0งจดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดั
จากวนัที6มกีารแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั0น  
(8.:) ในกรณีที6กองทุนมหีุน้ของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที6คาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที6
ลงทุน (concentration limit) นอกจากการปฏิบติัตามขอ้ (8.7) (8.8) (8.<) และ (8.g) แลว้ บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการ
ดงันี0 ดว้ย 
(ก)  งดเวน้การใชสิ้ทธิออกเสียงในหุน้จาํนวนที6เกินอตัราส่วนการลงทุน เวน้แต่กรณีจาํเป็นและสมควรโดยไดร้บัการผ่อนผนั
จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(ข)  ลดสดัส่วนการถือหุน้หรือลดการมีอาํนาจควบคุม หรือยื6นคาํขอผ่อนผนัการทาํคาํเสนอซื0 อ ในกรณีที6ทรพัยสิ์นเป็นหุน้ของ
บริษทัจดทะเบียน และการไดม้าซึ6งหุน้ของบริษัทดงักล่าวเป็นผลใหก้องทุนไดม้าหรือเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทนั0นจนถึงหรือขา้มจุด
ที6ตอ้งทาํคาํเสนอซื0 อ 
 
(3) ในกรณีที6กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที6กาํหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปนี0  จนเป็นเหตุใหไ้มเ่ป็นไป
ตามอตัราส่วนการลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ (2) ในสว่นที6 3 การดาํเนินการเมื6อการลงทุนไมเ่ป็นไป
ตามหลกัเกณฑที์6กาํหนด แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม  
(3.1) กรณีที6กองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนที6มีอยูเ่ดิมนั0น  
(3.2) กรณีที6กองทุนไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบริจาค  
 
(4) ในกรณีที6มีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจาํเป็นอื6นใดทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพื6อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์6กาํหนดในขอ้ (1)(1.2) หรือขอ้ (2) (2.3)(ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นวา่การดาํเนินการดงักล่าวจะไม่
เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของผู้
ลงทุนเป็นสาํคญั และตอ้งส่งรายงานเกี6ยวกบัการดาํเนินการของบริษัทจดัการในเรื6องดงักล่าวต่อสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม กอ่นครบระยะเวลาที6ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าว ทั0งนี0  ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสามารถดาํเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บน
เว็บไซตข์องบริษัทจดัการแทนได ้ 
 
4. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไมมี่  
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 
 
4.3. รายละเอยีดเพิ6มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  
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ไม่ม ี 
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก :  
 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั0งแรก :  

- บริษัทจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคืน 
- Internet 
 
5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั0งแรก :  

บริษทัจดัการสงวนสิทธิในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ล้งทุนที6มิใช่รายยอ่ยเท่านั0นในราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและ
ตามระยะเวลาเสนอขายที6ระบุในหนังสือชี0 ชวน โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือ
รบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน ทั0งนี0  หากมีการสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงนิทุนจดทะเบียนก่อนสิ0 นสุดระยะเวลาเสนอขาย 
บริษทัจดัการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนได ้โดยปิดประกาศที6สาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน 

อย่างไรก็ตาม กองทุนสงวนสิทธิที6จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื6อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา 
พลเมอืงสหรฐัอเมริกาหรือผูที้6มถิี6นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ6งโดยปกติมีถิ6นที6อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง
ทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ6งจดัใหม้ขีึ0 นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

5.2.1 วธีิการขอรบัหนังสือชี0 ชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  
ผูส้นใจสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี0 ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัที6ผูล้งทุนควรทราบและเอกสารที6เกี6ยวขอ้งกบัการ
สั 6งซื0 อหน่วยลงทุนไดที้6บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคนืหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการในระยะเวลาเสนอขาย  
สาํหรบัผูล้งทุนที6ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํขอเปิด
บญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน  
 
5.2.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
กรณีบุคคลธรรมดา:  
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึ6งลงนามรบัรองความถกูตอ้ง  
กรณีนิติบุคคล: 
(1) สาํเนาหนังสอืรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
(2) สาํเนาหนังสอืบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
(3) ตวัอยา่งลายมือชื6อผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื6อนไขการลงนาม  
(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ซึ6งลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง  
หรือเอกสารอื6นใดที6บริษัทจดัการอาจกาํหนดเพิ6มเติมในอนาคต  
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5.2.3 วธีิการสั 6งซื0 อหน่วยลงทุน  
ผูส้นใจสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนสามารถสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคนื
หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนเพื6อแสดงความจาํนงในการสั 6งซื0 อหน่วย
ลงทุนโดยระบุรายละเอยีดต่าง ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน  
 
5.2.4 การรบัชาํระและการเก็บรกัษาเงนิค่าซื0 อหน่วยลงทุน  
ผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนตอ้งชาํระค่าซื0 อหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนที6ระบุไวใ้นคาํสั 6งซื0 อหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเงนิสด หรือ
เช็ค ดราฟต ์คาํสั 6งจ่ายเงนิหรือวธีิอื6นใด โดยในกรณีที6สั 6งซื0 อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อม
เฉพาะสั 6งจ่ายเพื6อเขา้บญัชีเงนิฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซื0 อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที6บริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี0 แบงก ์ 
กรณีที6สั 6งซื0 อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงนิสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสั 6ง
จ่ายเงนิ การหกับญัชีเงนิฝากธนาคาร หรือวธีิอื6นใดที6ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงนิไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะสั 6งจ่ายเพื6อ
เขา้บญัชีเงนิฝากกระแสรายวนัในชื6อกองทุน  
กรณีที6สั 6งซื0 อหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคนืหน่วยลงทุนรายอื6น ผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด 
หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสั 6งจ่ายเงนิ หรือวธีิอื6นใด โดยผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสั 6งจ่ายเพื6อเขา้บญัชีเงนิฝากกระแส
รายวนัในนาม "บญัชีจองซื0 อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที6บริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยู
โอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี0 แบงก ์ 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที6จะปรบัปรุงเปลี6ยนแปลงขอ้มลูเกี6ยวกบับญัชีรบัชาํระคา่ซื0 อหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไมถื่อวา่
ปฏบิติัผิดไปจากรายละเอยีดโครงการ และไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ  
กรณีที6ผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนชาํระค่าสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนดว้ยวธีิอื6นใดที6มิใช่เงนิสด ผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัที6ใหบ้ริษัท
จดัการสามารถเรียกเก็บเงนิไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย  
 
5.2.5 เงื6อนไขการสั 6งซื0 อหน่วยลงทุน  
การสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื6อบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคนืหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิคา่สั 6งซื0 อ
หน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื6อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคาํสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนนั0นได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
ในการสั 6งซื0 อหน่วยลงทุน เมื6อผูส้นใจสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนรายใดประสงคจ์ะสั 6งซื0 อตั0งแต่ 30,000,000 บาท (สามสิบลา้นบาท
ถว้น) ขึ0 นไปต่อการสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนในแต่ละครั0ง ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งรายงานใหบ้ริษัท
จดัการทราบในทนัทีกอ่น  
กองทุนสงวนสิทธิที6จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื6อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมือง
สหรฐัอเมริกาหรือผูที้6มถิี6นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ6งโดยปกติมีถิ6นที6อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น
ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ6งจดัใหม้ขีึ0 นและดําเนินกจิกรรมในสหรฐัอเมริกา  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั 6งซื0 อหน่วยลงทุน ในกรณีที6บริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่
การสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อชื6อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จดัการ หรือมผีลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีที6เมื6อบริษัทจดัการพบวา่
บริษทัจดัการจะไมส่ามารถปฏบิติัหน้าที6ที6เกี6ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 
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Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผู้
ลงทุนรายใหญ่ตามที6ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
ในการชาํระคา่สั 6งซื0 อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระคา่สั 6งซื0 อหน่วยลงทุนทั0งจาํนวนดว้ยเงิน ยกเวน้กรณีผูถื้อ
หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื6นที6บริษทัจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ เพื6อซื0 อหน่วยลงทุนของ
กองทุน บริษัทจดัการอาจดาํเนินการใหม้ีการหกักลบกนัได ้ 

5.2.6 วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุน  
หลงัจากสิ0 นสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิดการเสนอขายแลว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุน 
โดยคาํนวณจากจาํนวนเงนิที6ไดร้บัชาํระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนโดยจาํนวนหน่วยลงทุนที6ไดร้บัจดัสรรจะคาํนวณ
เป็นทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งที6 5 ทิ0 ง  
กรณีที6ผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนชาํระค่าสั 6งซื0 อเป็นเช็ค ดราฟต ์คาํสั 6งจา่ยเงนิ หรือวิธีอื6นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหแ้กผู่ส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุน เมื6อบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงนิจากเช็ค 
ดราฟต ์คาํสั 6งจา่ยเงนิ หรือวธีิการอื6นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัที6บริษัทจดัการไดร้บัเงนิค่าสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้ง
เป็นวนัที6อยูใ่นระหวา่งระยะเวลาเสนอขาย  
ในกรณีที6จาํนวนเงนิที6ระบุในคาํสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงนิที6บริษัทจดัการไดร้บัชาํระบริษัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิที6ไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 
ในกรณีที6มีการสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนเกนิกวา่มลูค่าโครงการที6จดทะเบียนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหนึ6งและวรรคสองของขอ้นี0  โดยใชห้ลกัการ "สั 6งซื0 อก่อนไดก้อ่น" ตามวนัและเวลาที6ไดร้บั
คาํสั 6งซื0 อหน่วยลงทุน ในกรณีสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไมเ่พยีงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรร
จาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที6สั 6งซื0 อ (Pro Rata) ใหแ้กผู่ส้ั 6งซื0 อหน่วย
ลงทุนพรอ้มกนันั0น  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที6บริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นวา่การ
จดัสรรในกรณีดงักล่าวจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกนิขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน 
เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เรื6อง หลกัเกณฑเ์กี6ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที6ของบริษัทจดัการ โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ หรือมผีลกระทบต่อ
ชื6อเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมผีลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อ
ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีที6เมื6อบริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏิบติัหน้าที6ที6เกี6ยวขอ้งกบักฎหมายวา่
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือผูส้ั 6งซื0 อหน่วย
ลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่ตามที6ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
5.2.7 การคนืเงนิคา่สั 6งซื0 อหน่วยลงทุน  
เมื6อสิ0 นสุดระยะเวลาการเสนอขายแลว้หากปรากฏวา่บริษัทจดัการไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ที้6ไดร้บัการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย หรือในกรณีที6มีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บคุคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกวา่
หนึ6งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที6จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะยุติการจาํหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงนิค่าสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที6เกิดขึ0 นจาก
เงนิที6ไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้กผู่ส้ั 6งซื0 อ โดยการโอนเงนิหรือชาํระเป็นเช็คตามที6ผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุน
ระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นับตั0งแต่วนัถดัจากวนัสิ0 นสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจดัการไม่สามารถคนื
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เงนิค่าสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื6องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ 
บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบี0 ยในอตัราไม่ตํ 6ากวา่รอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั0งแต่วนัถดัจากวนัที6ครบกาํหนดระยะเวลา 1 เดือน
ใหแ้กผู่ส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนดว้ย ทั0งนี0  เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั หรือสั 6งการเป็นอยา่งอื6น  
ในกรณีที6ผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไมว่า่ทั0งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื6นนอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ 
บริษทัจดัการจะดาํเนินการคืนเงนิส่วนที6ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ ใด ๆ ที6เกิดขึ0 น (ถา้ม)ี ใหแ้ก่ผูส้ั 6งซื0 อหน่วย
ลงทุน โดยการโอนเงนิหรือชาํระเป็นเช็คตามที6ผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือนนับตั0งแต่วนัถดั
จากวนัสิ0 นสุดระยะเวลาเสนอขาย  
 
5.2.8 เงื6อนไขการลงทุน  
บริษทัจดัการถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสั 6งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั และบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซื0 อคืน
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามระยะเวลาที6บริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัทาํการ
นับจากวนัถดัจากวนัที6จดทะเบยีนกองทุน โดยในการรบัซื0 อคืน บริษัทจดัการมนีโยบายจะรบัซื0 อคืนเป็นจาํนวนเงนิที6จดัสรร
จากเงนิสดรบัที6ไดจ้ากดอกเบี0 ย หรือจากเงนิตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื6นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงนิ
สาํรองสาํหรบัค่าใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี)  
บริษทัจดัการสงวนสิทธิในการไม่รบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนตามที6แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบไดห้ากมีการผิดนัดชาํระดอกเบี0 ย
หรือเงนิตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื6นของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศการหยุดรบัคาํสั 6ง
ขายคนืหน่วยลงทุน ณ ที6ทําการของบริษัทและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ รวมทั0งจดัทาํรายงานการไม่รบัซื0 อคืนหน่วย
ลงทุนพรอ้มเหตุผลและรายงานแผนการดาํเนินงานของกองทุนใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  
เพื6อประโยชน์สงูสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่วย
ลงทุนครั0งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลงัสิ0 นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั0งแรก เมื6อพิจารณาเห็นวา่ไมส่ามารถลงทุนเพื6อให้
ไดผ้ลตอบแทนที6เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี6ยนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารที6จะลงทุนตามที6แจง้ไวไ้ด ้และผู้
ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที6ประมาณการไว ้บริษัทจะดาํเนินการคืนเงนิใหก้บัผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุน
ภายใน 1 เดือนนับตั0งแต่วนัถดัจากวนัสิ0 นสุดระยะเวลาเสนอขายหรือวนัที6จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
 
6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั�งแรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั0งแรก :  
 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั0งแรก :  

บริษทัจดัการมไิดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั0งแรก เนื6องจากเป็นการเสนอขายครั0ง
เดียว และนําเงนิไปลงทุนตามจาํนวนที6ขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่านั0น 
 
7. การรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรบัซื0 อคนืหน่วยลงทุน :  
 
- บริษัทจดัการ 
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7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนเพิ6มเติม :  

7.3. วธีิการรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน :  

- รบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมติั 
 
7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนเพิ6มเติม :  

บริษทัจดัการจะดาํเนินการรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ6งมีชื6อปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลา 
8.00 น. ของวนัที6บริษทัจดัการดาํเนินการรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสั 6งขายคนื
หน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซื0 อคนืหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที6บริษัทจดัการประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัทาํการนับจากวนัถดัจากวนัที6จดทะเบียนกองทุน  
บริษทัจดัการอาจมีนโยบายรบัซื0 อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซื0 อคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิที6จดัสรรจากเงนิ
สดรบัที6ไดจ้ากดอกเบี0 ย หรือจากเงนิตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื6นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงนิสาํรอง
สาํหรบัคา่ใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  
โดยในการรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ย บริษัทจดัการจะนําเงนิค่ารบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซื0 อหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลสั (กองทุนปลายทาง) โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที6ผูถื้อหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บัคาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุน
ตน้ทาง 
ผูส้ั 6งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสั 6งขายคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นวา่เหมาะสม
และจะอนุญาตเป็นกรณีพเิศษสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิที6จะเรียกคืนสมดุบญัชีแสดงสิทธิ ใน
กรณีที6บริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไมว่า่ดว้ยเหตุใด 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื0 อคนื :  ทุก 7 ปี 
 
7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื0 อคืน :  

บริษทัจดัการจะรบัซื0 อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัทุก 1 ปี โดยการรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนครั0งแรกบริษัทจดัการอาจรบัซื0 อ
คืนเกนิกวา่ 7 ปีนับจากวนัที6จดทะเบียนได ้ซึ6งจะประกาศหรือแจง้วนัทาํการรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนทราบภายใน 15 วนัทาํการนับจากวนัถดัจากวนัที6จดทะเบียนกองทุน ทั0งนี0  บริษัทจดัการจะรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน
ภายในกาํหนดอายุโครงการ อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาในการรบัซื0 อคนือาจเปลี6ยนแปลงได ้ซึ6งบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้้
ถือหน่วยลงทุนรบัทราบ 
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  
 
7.8. รายละเอยีดการขายคนืหน่วยลงทุนเพิ6มเติม :  

การจดัสรรเงนิใหแ้ก่ผูส้ั 6งขายคืนหน่วยลงทุน  
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเลื6อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไมข่าย
หรือไมร่บัซื0 อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั 6งซื0 อหรือคาํสั 6งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน” บริษัท
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จดัการจะจดัสรรเงนิใหแ้ก่ผูส้ั 6งขายคืน โดยคาํนวณจากราคารบัซื0 อคนืหน่วยลงทุน ณ สิ0 นวนัที6บริษัทจดัการไดร้บัการตกลง
ยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัซื0 อคนืหน่วยลงทุน ซึ6งหากวนัดงักล่าวไมต่รงกบัวนัทาํการ บริษัทจดัการจะถือวา่บริษทั
จดัการไดร้บัการตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหข้ายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการวนัแรกถดัจากวนัดงักล่าว  
บริษทัจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนที6สั 6งขายคืนสาํหรบัผูที้6ขายคืนหน่วยลงทุน โดยหารจาํนวนเงนิที6สั 6งขายคืน
ทั0งหมดซึ6งกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ “เงื6อนไขการลงทุน” ดว้ยราคารบัซื0 อคนืหน่วยลงทุนที6คาํนวณได ้ณ สิ0 นวนัทาํการขายคนืนั0น 
ทั0งนี0  จาํนวนหน่วยลงทุนที6คาํนวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที6 5 ทิ0 ง  
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื6อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้วา่ผูส้ั 6งขายคืนมีจาํนวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนที6สั 6งขายคนื  
บริษทัจดัการจะจดัสรรเงนิใหแ้ก่ผูส้ั 6งขายคนืตามการสั 6งขายคืนหน่วยลงทุนที6สมบรูณซึ์6งเป็นไปตามเงื6อนไขขา้งตน้เท่าที6
บริษทัจดัการสามารถรบัซื0 อคนืไดจ้ากจาํนวนเงนิสดของกองทุนที6มีอยูข่ณะนั0น  
บริษทัจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนที6รบัซื0 อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซื0 อคืน
หน่วยลงทุนจาํนวนนั0น 

7.9. รายละเอยีดเพิ6มเติม :  

การชาํระเงนิค่ารบัซื0 อคนืหน่วยลงทุน  
ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื6อนไข และวธีิการที6กาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะชาํระเงนิค่ารบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้าย
คืนภายใน 5 วนัทาํการนับตั0งแต่วนัถดัจากวนัทาํการรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน ตามวธีิที6ผูถื้อหน่วยลงทุนระบไุวใ้นคาํขอเปิด
บญัชีกองทุน หรือตามเงื6อนไขที6ระบุไวใ้นโครงการ และ/หรือวธีิการอื6นใดที6บริษัทจดัการยอมรบัเพื6ออาํนวยความสะดวกให้
ผูถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั0งนี0  กรณีที6บริษัทจดัการจดัใหม้ช่ีองทางการรบัชาํระเงินคา่ขายคืน
เพิ6มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
 
8. การสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทางการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคืน 
- Internet  

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนเพิ6มเติม :  

บริษทัจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนได ้โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบ โดยปิดประกาศที6สาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคนืหน่วยลงทุน  

บริษทัจดัการสงวนสิทธิที6จะหยุดรบัคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนเป็นการชั 6วคราวหรือถาวรก็ได ้ในกรณีที6บริษัทพิจารณา
เห็นวา่การหยุดรบัคาํสั 6งสบัเปลี6ยนดงักล่าวจะเป็นประโยชน์สงูสุดต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะแจง้
ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยปิดประกาศที6สาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน  

8.2.1 วธีิการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุน  
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(1) บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนไดโ้ดยการกรอกรายละเอียดในคาํขอสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนระบุจาํนวน
เงนิหรือจาํนวนหน่วยลงทุนที6ตอ้งการสบัเปลี6ยน บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคนืหน่วยลงทุนจะส่งมอบ
หลกัฐานการรบัคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน  

(2) สื6ออิเล็กทรอนิกส ์ 

บริษทัจดัการอาจรบัคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนผ่านสื6ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดยผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงนามในคาํขอใช้
บริการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนผ่านสื6ออิเล็กทรอนิกส ์และปฏิบติัตามเงื6อนไขที6บริษัทจดัการระบุไวใ้นคาํขอใชบ้ริการดงักล่าว  

อย่างไรก็ตาม หากมีขอ้ขดัขอ้งของระบบสื6ออเิล็กทรอนิกสจ์นเป็นเหตุบริษัทจดัการจะไม่สามารถรบัคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วย
ลงทุนดงักล่าวได ้ใหถื้อวา่ยงัไมม่กีารทาํรายการการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนผ่านสื6ออเิล็กทรอนิกสนั์0น  

บริษทัจดัการถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนที6ตกลงใชบ้ริการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนทางสื6ออิเล็กทรอนิกส ์ยอมรบัและผกูพนัตาม
เงื6อนไขและวธีิการที6กาํหนดไวใ้นคาํขอใชบ้ริการ และหรือที6จะแกไ้ขเพิ6มเติมเปลี6ยนแปลงต่อไปในภายหน้าซึ6งรวมถึงการ
ยอมรบัความเสี6ยงใด ๆ ที6อาจเกดิขึ0 นอนัเนื6องมาจากความขดัขอ้งของระบบ  

ทั0งนี0  ก่อนเริ6มใหบ้ริการ บริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยจะติดประกาศที6สาํนักงานของบริษัทจดัการ 
และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน  

8.2.2 วนัและเวลาในการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุน  

กรณีสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนที6บริษัทจดัการหรอืผูส้นับสนุน
การขายหรือรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทาํการซื0 อขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทุน สาํหรบัการสั 6งสบัเปลี6ยน
หน่วยลงทุนผ่านสื6ออิเล็กทรอนิกสที์6บริษัทจดัการไดร้บัหลงัระยะเวลาขายหน่วยลงทุนของวนัทาํการซื0 อขายใด บริษัทจดัการ
จะทาํรายการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซื0 อขายถดัไป โดยบริษัทจดัการจะถือว่า
วนัที6บริษัทจดัการไดร้บัคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการแลว้ เป็นวนัที6คาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนเขา้กองทุน
มีผลสมบรูณ ์ 

ทั0งนี0  บริษัทจดัการจะเปิดรบัคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนเขา้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั0งแรกเท่านั0น 
เนื6องจากมีการเปิดเสนอขายเพยีงครั0งเดียว 

8.2.3 ราคาขายและรบัซื0 อคนืหน่วยลงทุนกรณีสบัเปลี6ยนการถือหน่วยลงทุน  

บริษทัจดัการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนดงัต่อไปนี0 เป็นเกณฑใ์นการกาํหนดราคาขายและราคารบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน กรณี
สบัเปลี6ยนหน่วยลงทุน  

(1) การกาํหนดราคารบัซื0 อคืนกรณีเป็นกองทุนตน้ทาง จะใชร้าคารบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ0 นวนัทาํการซื0 อขายที6บริษัท
จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนไดท้าํรายการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนแลว้ หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่าย
ในการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
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(2) การกาํหนดราคาขายหน่วยลงทุนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทุน ณ สิ0 นวนัทาํการซื0 อขายที6
บริษทัจดัการจะกาํหนดขึ0 นเป็นการทั 6วไป ทั0งนี0  วนัทําการซื0 อขายดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินวนัทาํการที6กองทุนไดร้บัเงนิจาก
กองทุนตน้ทาง โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยปิดประกาศที6สาํนักงานของบริษทัจดัการและ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน  

8.2.4 สิทธใินหน่วยลงทุน  

สิทธิในหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนกองทุนปลายทางจะเกดิขึ0 นเมื6อกองทุนปลายทางไดร้บัชาํระเงนิค่าซื0 อหน่วยลงทุน
จากกองทุนตน้ทางแลว้เท่านั0น 
 
9. การชาํระคา่รบัซื� อคนื สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอื�นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื6นแทน บริษัทจดัการจะกาํหนดขั0นตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น และถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยขั0นตอนที6กาํหนดดงักล่าวตอ้ง
สามารถปฏิบติัไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั  
 
10. การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการอาจเลื6อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที6ไดม้ีคาํสั 6งขายคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี0   
(1) บริษทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื6อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที6เขา้เหตุดงัต่อไปนี0  โดย
ไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที6ทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที6ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ6งเหตุดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  
(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั 6งขายคนืหน่วยลงทุนกอ่นหรือในชว่งระยะเวลาที6บริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถกูตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การเลื6อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี0   
(ก) เลื6อนกาํหนดชาํระค่าขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัทาํการนับแต่วนัที6ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั 6งขายคืนหน่วยลงทุนนั0น เวน้แต่
ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที6มคีาํสั 6งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื6อนกาํหนดการชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื6นและผูล้งทุนทั 6วไปใหท้ราบเรื6องดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  
(ค) แจง้การเลื6อนกาํหนดชาํระคา่ขายคนื พรอ้มทั0งจดัส่งรายงานที6แสดงเหตุผลของการเลื6อน และหลกัฐานการไดร้บัความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั0งนี0  บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 
(ง) ในระหวา่งการเลื6อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั 6งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัท
จดัการจะรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนนั0น โดยจะชาํระค่าขายคนืแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัที6ส่งคาํสั 6งขายคืนก่อนหลงั  
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11. การไม่ขายไม่รบัซื� อคืนไม่สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามสั �ง :  
11.1 บริษทัจดัการจะไมข่าย ไม่รบัซื0 อคืน หรือไมร่บัสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั 6งซื0 อ คาํสั 6งขายคืน หรือคาํสั 6งสบัเปลี6ยน
หน่วยลงทุนที6ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสั 6งซื0 อ คาํสั 6งขายคืน หรือคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีที6ปรากฏเหตุ
ดงัต่อไปนี0   
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื0 อขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษทัจดัการพจิารณาแลว้ มคีวามเชื6อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดงัต่อไปนี0  โดยไดร้บัความเห็นชอบของ
ผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ซึ6งใหก้ระทาํไดไ้มเ่กิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผันจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้มส่ามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจาํเป็นอื6นใดเพื6อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปนี0 เกิดขึ0 น ซึ6งก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั  
(ก) ตลาดซื0 อขายหลกัทรพัยที์6กองทุนรวมลงทุนไมส่ามารถเปิดทาํการซื0 อขายไดต้ามปกติ ทั0งนี0  เฉพาะในกรณีที6กองทุน
ลงทุนในหลกัทรพัยที์6ซื0 อขายในตลาดซื0 อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนั0นเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณที์6ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลี6ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
ประเทศหรือรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที6ทาํใหก้องทุนไมไ่ดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที6ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ6งเหตุดงักล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั 6งซื0 อหน่วยลงทุนที6รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสั 6งซื0 อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุน
เฉพาะราย เนื6องจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปนี0   
(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมเีหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนั0น ๆ มส่ีวนเกี6ยวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี0   
1. การกระทาํที6เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี6ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิ ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การกอ่การรา้ย หรือ  
3. การกระทาํที6เป็นการปฏบิติัตามคาํสั 6งเกี6ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบคุคลผูม้ีอาํนาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื6อทราบขอ้เท็จจริงเกี6ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั 
(ค) บริษัทจดัการตรวจสอบแลว้พบวา่ผูส้ั 6งซื0 อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที6มิใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ตาม
บทนิยามที6กฎหมายก.ล.ต. กาํหนด  
(5) อยูใ่นระหวา่งดาํเนินการเปลี6ยนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื6นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ
ตนอนัเนื6องมาจากการที6บริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการดาํรงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม 
การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื0 อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยที์6
เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื0 อขายล่วงหน้า ซึ6งใหก้ระทาํไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทาํการ 
 
11.2 เมื6อปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไมร่บัซื0 อคืนหน่วยลงทุน หรือหยดุรบัคาํสั 6งซื0 อหรือ
คาํสั 6งขายคืนหรือคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงัต่อไปนี0   
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที6มีคาํสั 6งซื0 อหรือคาํสั 6งขายคืนหรือคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไมข่ายหรือไม่
รบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 77.7 (1) ขอ้ 77.7 (2) ขอ้ 77.7 (3) หรือขอ้ 77.7 (:) บริษัท
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จดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื6นและผูล้งทุนทั 6วไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสั 6งซื0 อหรือคาํสั 6งขายคนืหน่วยลงทุน
ดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลันดว้ย  
(2) รายงานการไมข่ายหรือไม่รบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสั 6งซื0 อหรือคาํสั 6งขายคนืหรือคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วย
ลงทุนพรอ้มทั0งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนั0นใหส้าํนักงานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีที6บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสั 6งซื0 อหรือคาํสั 6งขายคืนหรือคาํสั 6งสบัเปลี6ยน
หน่วยลงทุนตามขอ้ 77.7 (1) ขอ้ 77.7 (2) ขอ้ 77.7 (3) หรือขอ้ 77.7 (:) เกิน 1 วนัทาํการ บริษัทจดัการจะ
ดาํเนินการดงัต่อไปนี0  ก่อนการเปิดรบัคาํสั 6งซื0 อหรือคาํสั 6งขายคืนหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสั 6งซื0 อหรือคาํสั 6งขายคนืหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทาํ
การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั0นใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทาํการกอ่นวนัเปิดรบัคาํสั 6งซื0 อหรือคาํสั 6งขายคืนหน่วยลงทุน  
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที6มีคาํสั 6งซื0 อหรือคาํสั 6งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื0 อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื6นและผูล้งทุนทั 6วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสั 6งซื0 อหรือคาํสั 6งขายคนืหน่วย
ลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีที6บริษัทจดัการไม่ขาย ไมร่บัซื0 อคืน หรือไมร่บัสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั 6งซื0 อ คาํสั 6งขายคนืหรือคาํสั 6งสบัเปลี6ยน
หน่วยลงทุนที6ไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสั 6งซื0 อ คาํสั 6งขายคืน หรือคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุด
คาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื0 อคนืหน่วยลงทุนก็ได ้
  
12. การหยุดขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน :  

เพื6อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที6มีความจาํเป็นเพื6อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของ
ประเทศ หรือเพื6อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการ
หยุดรบัคาํสั 6งซื0 อ คาํสั 6งขายคนืหรือคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั 6วคราวตามระยะเวลาที6
เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสั 6งซื0 อ คาํสั 6งขายคืน หรือคาํสั 6งสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 
 
13. เงื�อนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ใน
กรณีต่อไปนี0  
7. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี6ยวกบัขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที6ของบริษัทจดัการ และที6แกไ้ขเพิ6มเติมในอนาคต 
8. ผูถื้อหน่วยลงทุนไมใ่ช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ตามที6ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด เวน้แต่เป็นการ
โอนทางมรดก 
<. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าที6ที6เกี6ยวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั0งนี0  ขอ้กาํหนดเกี6ยวกบั FATCA เป็นไป
ตามที6กาํหนดไวใ้นขอ้ 8h.g ในโครงการจดัการกองทุน 
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14. การจา่ยเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  
 
14.3. กาํหนดเวลา วธีิการ และขอ้จาํกดัในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยที�เรยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั �งซื� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที6ประมาณการไดที้6เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั0งหมด) :  
 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
ประมาณการคา่ใชจ้่ายที6เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั0งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.4405 ต่อปีของจาํนวนเงนิที6ไดร้บัจาก
การเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
รายละเอยีดเพิ6มเติม :  
อตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.15 หรือ 4.4405 (รวมภาษีมลูค่าเพิ6ม) ต่อปีของจาํนวนเงนิที6ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน  
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที6เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของจาํนวนเงนิที6ไดร้บัจากการเสนอขาย
หน่วยลงทุน 
รายละเอยีดเพิ6มเติม : 
อตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.00 หรือ 3.2100 (รวมภาษีมลูค่าเพิ6ม) ต่อปีของจาํนวนเงนิที6ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 
เวน้แต่กองทุนรวมมีมลูค่านอ้ยกวา่หา้สิบลา้นบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นอตัรารอ้ยละของมลูคา่
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
 
15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 0.0535 ต่อปีของจาํนวนเงนิที6ไดร้บัจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุน 
 
รายละเอยีดเพิ6มเติม : 
อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.05 หรือ 0.0535 (รวมภาษีมลูค่าเพิ6ม) ต่อปีของจาํนวนเงนิที6ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 
ทั0งนี0  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศแลว้ 
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15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปีในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 0.1070 ต่อปีของจาํนวนเงนิที6ไดร้บัจาก
การเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
รายละเอยีดเพิ6มเติม :  
อตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.10 หรือ 0.1070 (รวมภาษีมลูค่าเพิ6ม) ต่อปีของจาํนวนเงนิที6ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
15.2.4. คา่ธรรมเนียมที6ปรึกษาการลงทุน :  
ไม่ม ี
 
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  
ไม่ม ี
 
15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื6น ๆ :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื6นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 7.h�hh ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม 
 
รายละเอยีดเพิ6มเติม :  
(1) ค่าใชจ้า่ยเพื6อวตัถุประสงคใ์นการเสนอหน่วยลงทุนครั0งแรก ซึ6งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื6อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ0 นตาม
จาํนวนที6จ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนเฉลี6ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที6จะไดร้บัประโยชน์
จากค่าใชจ้า่ยนั0น ไดแ้ก ่ 
(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าสื6อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ่้ายดา้น
การตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนํากองทุน ทั0งนี0  คา่ใชจ้่ายขา้งตน้รวมกนัจะไมเ่กินรอ้ยละ 7.hh หรือ 1.07 (รวม
ภาษีมลูค่าเพิ6ม) ของจาํนวนเงินทุนของโครงการ  
(ข) ค่าใชจ้่ายหรือคา่ธรรมเนียมที6เกี6ยวขอ้งกบัการจดัตั0งกองทุน คา่จดทะเบียนทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม และค่าใชจ้่ายต่าง 
ๆ ที6เกิดขึ0 นจากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ค) ค่าแปลเอกสารที6เกี6ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน 
(ง) ค่าใชจ้่ายอนัเกี6ยวเนื6องจากการลงทุนในต่างประเทศและการมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน เช่น คา่ใชจ้า่ยในการ
เปิดบญัชีเพื6อการลงทุน คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํสญัญา ค่าโทรศพัทท์างไกล คา่โทรสารทางไกล คา่แปลเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใชจ้า่ยอื6นๆที6เกี6ยวขอ้ง เป็นตน้ 
 
(2) ค่าใชจ้า่ยเพื6อการดาํเนินงานของกองทุนซึ6งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื6อมคี่าใชจ้า่ยเกดิขึ0 นตามจาํนวนที6จา่ยจริง โดย
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนเฉลี6ยเท่ากนัทุกวนัหรือตดัจ่ายครั0งเดียวทั0งจาํนวนตามระยะเวลาที6จะไดร้บั
ผลประโยชน์จากคา่ใชจ้่ายนั0นหรือในรอบระยะเวลาบญัชีที6เกิดคา่ใชจ้่ายดงักล่าวขึ0 น ไดแ้ก่  
(ก) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชีซึ6งรวมถึงการตรวจสอบทรพัยสิ์นที6อยูใ่นประเทศและต่างประเทศ คา่ที6ปรึกษากฎหมาย 
ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที6เกดิขึ0 นจากการปฏิบติัตามคาํสั 6ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  
(ข) ค่าจดัทาํ จดัพมิพ ์และจดัส่งใบแจง้ผลการแสดงความจาํนง ใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน คา่ใชจ้่ายในการจดัทาํ
และจดัพิมพค์าํขอเปิดบญัชีกองทุน ใบแสดงความจาํนงเพื6อจองซื0 อหน่วยลงทุน ใบจองซื0 อหน่วยลงทุน คาํสั 6งซื0 อหน่วยลงทุน 
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คาํสั 6งขายคืนหน่วยลงทุน บตัรตัวอย่างลายมือชื6อ หนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเอกสารที6เกี6ยวขอ้ง ค่าจดัทาํ จดัพมิพ ์
และจดัส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ค) ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารที6เกี6ยวกบัการแกไ้ขเปลี6ยนแปลงโครงการ ค่าใชจ่้ายในการลงประกาศใน
หนังสือพมิพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน คา่ใชจ้่ายต่างๆ ที6เกิดขึ0 นจากการปฏบิติัตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.  
(ง) ค่าจดัทาํ ค่าพมิพแ์ละจดัส่งหนังสือชี0 ชวนและรายงานประจาํปีถงึผูถื้อหน่วยลงทุน  
(จ) ค่าแปลเอกสารที6เกี6ยวกบัการดาํเนินงานของกองทุน 
(ฉ) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน 
(ช) ค่าใชจ้่าย (ถา้มี) ในการดาํเนินคดีของผูด้แูลผลประโยชน์ที6ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัหนา้ที6หรือเรียกคา่สินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื6อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื6อไดร้บัคาํสั 6งจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. คา่ใชจ้า่ยดา้นกฎหมายเพื6อรกัษาสทิธิของกองทุน ค่าใชจ้่ายในการติดตามหนี0 ของกองทุน 
(ซ) ค่าใชจ้า่ยในการรบัชาํระหนี0 เป็นทรพัยสิ์นอื6นแทนการชาํระหนี0 ดว้ยเงินตามตราสารแห่งหนี0  ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ คา่ใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม คา่ประเมนิราคา ค่าจดจาํนอง คา่ปลอดจาํนอง ค่าจดัพิมพเ์อกสาร 
ค่าใชจ้า่ย หรือคา่ธรรมเนียมอื6นใดที6เกี6ยวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้า่ยดา้นภาษี คา่ทาํประกนัภยั ค่าดแูล และเก็บรกัษา
ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการจาํหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นดงักล่าว 
(ฌ) คา่ใชจ้่ายในการรบัชาํระเงนิค่าซื0 อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้า่ยในการชาํระเงนิคา่รบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนหรือเงนิปันผล 
(ญ) คา่ธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ คา่ไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์คา่โทรสาร คา่ประกาศในหนังสือพิมพ ์
ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี6ยนเงนิตราต่างประเทศ คา่ประกนัความเสี6ยงจากอตัราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ ทั0งที6
เกิดขึ0 นในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสาํหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ คา่ใชจ้่ายใน
การสื6อสารโตต้อบโดยวธีิอื6นที6มใิช่ทางไปรษณีย ์
(ฎ) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื6นๆที6เกี6ยวขอ้งกบัการฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมในการทาํรายการ คา่ใชจ้า่ยของผูด้แูลผลประโยชน์ในการติดต่อกบับคุคลภายนอก เป็น
ตน้ 
(ฏ) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการชาํระบญัชีและเลิกกองทุน 
(ฐ) ค่าใชจ่้ายที6เกิดขึ0 นจากการติดตามทวงถาม หรือการดาํเนินคดีเพื6อการรบัชาํระหนี0 ใดๆ ของกองทุนรวม 
(ฑ) ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ยที6เกี6ยวกบัการชาํระราคา รบัชาํระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น คา่ธรรมเนียม
ธนาคาร คา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ settlement advance หรือ contractual settlement เป็นตน้ 
(ฒ) ค่าใชจ้า่ยที6เกิดขึ0 นจากผลต่างระหวา่งอตัราแลกเปลี6ยนและวธีิการคาํนวณคา่ธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน
ต่างประเทศ กบัจาํนวนเงนิที6จา่ยชาํระจริง 
(ณ) คา่ใชจ้่ายที6เกี6ยวเนื6องกบัการติดต่อประสานงานกบับุคคลที6กี6ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ ผูร้บัมอบหมายงาน
ดา้นการจดัการลงทุน ที6ปรึกษาการลงทุนและหรือที6ปรึกษากองทุนที6อยูใ่นต่างประเทศ (ถา้ม)ี เช่น คา่โทรศพัทท์างไกล 
ค่าโทรสารทางไกล คา่เดินทาง ค่าที6พกั ค่าเบี0 ยเลี0 ยง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นตน้ 
(ด) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี6ยวเนื6องกบัการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้ม)ี เช่น คา่ธรรมเนียมที6เกี6ยวขอ้งกบัผูร้บัมอบหมายงานดา้น
การจดัการลงทุน อาทิ ค่าภาษีหกั ณ ที6จ่าย ภาษีมลูค่าเพิ6มและภาษีอื6นใดที6เกิดขึ0 นจากการมอบหมายงานดา้นการจดัการ
ลงทุน เป็นตน้ ค่าภาษีหกั ณ ที6จา่ย หรือภาษีอื6นใดที6เกี6ยวขอ้งทั0งในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัราคา
หลกัทรพัยเ์พื6อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือสอบทานมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ค่าใชจ้่ายในการจดัใหม้กีาร
คาํนวณผลการดาํเนินงานและระดบัความเสี6ยงของการลงทุน เป็นตน้ 
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(ต) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี6ยวเนื6องจากการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน เช่น ค่าใชจ้า่ย
ในการเปิดบญัชีเพื6อการลงทุน คา่ใชจ้่ายในการจดัทาํสญัญา คา่โทรศพัทท์างไกล คา่โทรสารทางไกล ค่าแปลเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใชจ้า่ยอื6นๆที6เกี6ยวขอ้ง เป็นตน้ 
(ถ) ค่าใชจ้า่ยของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศเพื6อเก็บรกัษาทรพัยสิ์นใน
ต่างประเทศ ซึ6งเมื6อรวมกบัค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ จะตอ้งไมเ่กินอตัราค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี
ที6กาํหนดไวใ้นขอ้ 15.2 
 
(3) ค่าธรรมเนียมที6เกี6ยวกบัการซื0 อขายหลกัทรพัยท์ั0งในประเทศและต่างประเทศ เมื6อมีการซื0 อหลกัทรพัยแ์ละจะถกูหกัจาก
ค่าขายหลกัทรพัยเ์มื6อมกีารขายหลกัทรพัย ์อาท ิ
(ก) ค่าอากรแสตมป์  
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหนา้การซื0 อขายหลกัทรพัย ์ 
(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี6ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเสี6ยงจากอตัราแลกเปลี6ยนเงินตราต่างประเทศ ทั0ง
ที6เกิดขึ0 นในประเทศไทยและต่างประเทศ  
(ง) ค่าใชจ้่ายในการติดต่อซื0 อขายหลกัทรพัย ์เช่น คา่โทรศพัทท์างไกล คา่โทรสารทางไกล เป็นตน้ 
(จ) ค่าภาษีหกั ณ ที6จ่าย หรือภาษีอื6นใดที6เกี6ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศทั0งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถา้ม)ี  
(ฉ) ค่าใชจ้า่ยอื6นๆ (ถา้มี) 
 
(4) ค่าใชจ้า่ยที6เกี6ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซึ6งมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.1 ถึง 7:.8 (ถา้ม)ี โดยบริษทัจดัการจะเรียกเก็บจาก
กองทุนตามจาํนวนเงนิ และเวลาที6เกิดค่าใชจ้่ายนั0นจริง ทั0งนี0  การเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ h.h7 หรือ 
0.1070 (รวมภาษีมลูค่าเพิ6ม) ต่อปีของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนที6เกิน
กวา่อตัราที6กาํหนด  
 
หมายเหตุ :  
ในกรณีที6มีคา่ใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15.2 อื6นๆ ค่าใชจ้า่ยที6เกี6ยวเนื6องกบักองทุนตามที6ระบไุวใ้น (4) บริษทัจดัการจะเปิดเผย
แยกเป็นรายการอยา่งชดัเจนในหนังสือชี0 ชวนฉบบัขอ้มลูกองทุนรวมที6ผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจาํปี ซึ6งบริษทั
จดัการตอ้งจดัทาํเมื6อสิ0 นรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี  
การตดัจ่ายคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที6กาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย  
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั0งหมดของกองทุนที6เรียกเก็บจากกองทุนขา้งตน้เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูค่าเพิ6มแลว้ ทั0งนี0  ใน
กรณีที6อตัราภาษีมลูค่าเพิ6มหรือภาษีอื6นใดมีการเปลี6ยนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายทั0งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี6ยนแปลงดงักล่าว 
 
15.3. ค่าธรรมเนียมที6เรียกเก็บจากผูส้ั 6งซื0 อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุนที6ใชค้าํนวณราคาขาย
หน่วยลงทุน  
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15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซื0 อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่ม ี 
 
15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching Fee) 
 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนเขา้ (SWITCHING IN) : ไม่ม ี
 
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ไม่ม ี
 
15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  
อตัราตามที6นายทะเบียนเรียกเก็บ 
 
15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน : มี  
อตัราตามที6นายทะเบียนเรียกเก็บ 
 
15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองที6กาํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 
 
15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื6น ๆ : มี  
ตามที6จ่ายจริง 
 
รายละเอยีดเพิ6มเติม :  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอตัราที6ธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงนิกาํหนด โดยบริษัท
จดัการจะหกัจากจาํนวนค่าขายคนืหน่วยลงทุนนั0น ๆ  
ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชีของผูซื้0 อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอตัราที6ธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงนิกาํหนด
โดยตดัจ่ายจากบญัชีเงนิฝากของผูซื้0 อหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื6นๆ ที6ผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการหรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ6งเป็นกรณีที6บริษัทจดัการดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย ตามที6จ่าย
จริง เช่น คา่ใชจ้า่ยในการจดแจง้การจาํนํากบันายทะเบียน ค่าแกไ้ขเปลี6ยนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัท
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ  
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั0งหมดของกองทุนที6เรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูค่าเพิ6มแลว้ 
ทั0งนี0  ในกรณีที6อตัราภาษีมลูค่าเพิ6มหรือภาษีอื6นใดมกีารเปลี6ยนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั0งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี6ยนแปลงดงักล่าว 
 
15.4. วธีิการคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  
บริษทัจดัการจะคาํนวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัที6
มีการคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชจ้าํนวนเงนิที6ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคาํนวณ
ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทุนตามดุลยพนิิจของบริษทัจดัการ 
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15.5. การเปลี6ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ่้าย :  
บริษทัจดัการสงวนสิทธิที6จะเปลี6ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายตามขอ้ 15.1 ขอ้ 15.2 และขอ้ 15.3 โดยไมถื่อวา่
เป็นการแกไ้ขเพิ6มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี0  
15.5.1 กรณีเพิ6มอตัราค่าธรรมเนียม หรืออตัราคา่ใชจ่้ายที6บริษัทจดัการไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทุน และหรือจากกองทุน 
บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไมน่้อยกวา่ 60 วนั โดยจะติดประกาศที6สาํนักงานของบริษัทจดัการ
และสาํนักงานของผูส้นับสนุนการขายและรับซื0 อคนืหน่วยลงทุน และลงประกาศในหนังสือพิมพร์ายวนัอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั
เป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั ทั0งนี0  การเพิ6มอตัราคา่ธรรมเนียม หรืออตัราคา่ใชจ้า่ยดงักล่าวจะตอ้งไมเ่กนิรอ้ยละ 5 ของอตัรา
ค่าธรรมเนียมหรืออตัราคา่ใชจ้า่ยภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  
15.5.2 กรณีที6บริษัทจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียม หรืออตัราคา่ใชจ้่าย บริษัทจดัการจะปิดประกาศไวที้6สาํนักงานของ
บริษทัจดัการ  
ทั0งนี0  การเปลี6ยนแปลงตามขอ้ 15.5.1 และขอ้ 15.5.2 บริษัทจดัการจะตอ้งแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
ภายใน 15 วนั นับแต่วนัเปลี6ยนแปลง 
 
15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั0งหมดของกองทุนตามขอ้ 7:.8 และ 7:.< เป็นอตัราที6รวมภาษีมลูคา่เพิ6มแลว้ ทั0งนี0  ในกรณีที6
อตัราภาษีมลูคา่เพิ6มหรือภาษีอื6นใดมีการเปลี6ยนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราคา่ธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้า่ยทั0งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี6ยนแปลงดังกล่าว 
 
16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที�มูลคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  
 
16.1. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ  
 
16.2. เงื6อนไขพเิศษ :  
 
1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ ์และวธีิการที6สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
การคาํนวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารที6เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดยเทียบเคียง
กบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ซึ6งไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั0งนี0  บริษัทจดัการจะ
ใชข้อ้มลูล่าสดุที6ประกาศหรือไดร้บัจากสถาบนัหรือหน่วยงานอื6นใดที6ใชอ้า้งอิงอยา่งเป็นทางการ ทั0งนี0  บริษัทจดัการอาจ
เปลี6ยนแปลงแหล่งที6มาของขอ้มลูอา้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไม่ถือวา่เป็นการแกไ้ขโครงการ 
ซึ6งสอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
รวมถึงที6จะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ6มเติมในอนาคต  
ในกรณีที6มีการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารที6เสนอขายในต่างประเทศ โดยมกีารป้องกนัความเสี6ยงดา้นอตัรา
แลกเปลี6ยน บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูที6ใชใ้นการคาํนวณ มลูคา่ยุติธรรมของสญัญาป้องกนัความเสี6ยงที6ไดจ้าก Bisnews ใน
กรณีที6 Bisnews ไม่ไดป้ระกาศมลูคา่ยุติธรรมดงักล่าว บริษทัจดัการอาจพิจารณาใชม้ลูค่ายุติธรรมจากธนาคารพาณิชยค์ู่
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คา้ที6ไดเ้ขา้ทาํสญัญาป้องกนัความเสี6ยงซึ6งบริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั ทั0งนี0  บริษัทจดัการอาจ
เปลี6ยนแปลงการใชม้ลูคา่ยุติธรรมดงักล่าวไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  
 
2. บริษัทจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื0 อคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี0   
(2.1) คาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิ0 นวนัทาํการ  
(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ0 นวนัทาํการซื0 อขายหน่วยลงทุน ทั0งนี0  ใหใ้ชม้ลูค่า
หน่วยลงทุนของสิ0 นวนัทาํการซื0 อขายหน่วยลงทุนนั0นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาดงักล่าว  
(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดังต่อไปนี0   
(ก) วนัทาํการกอ่นวนัทาํการซื0 อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการซื0 อขายหน่วยลงทุนล่าสุด  
(ข) วนัทาํการซื0 อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป 
(ค) วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทั0งนี0  เฉพาะในกรณีที6กองทุนรวมกาํหนดวนั
ทาํการซื0 อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั0งหา่งกนัยาวกวา่หนึ6งเดือน 
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซื0 อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศ
ภายในวนัทาํการถดัไป  
มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนที6จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมดเมื6อสิ0 นวนัทาํการที6
คาํนวณนั0น  
 
มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนที6ประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บั
การรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  
 
ในกรณีที6มลูคา่ทรัพยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที6สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด  
 
3. การใชต้ัวเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน หรือจาํนวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี0   
(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมทีศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล  
(3.2) คาํนวณมลูคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สาํหรบั
มลูค่าหน่วยลงทุนเพื6อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งที6 4 ขึ0 น ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุน
เพื6อใชใ้นการคาํนวณราคารบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งที6 5 ทิ0 ง  
(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามที6คาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที6 
5 ทิ0 ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนตามที6คาํนวณไดใ้น (3.2)  
(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ
ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตัดทศนิยมตาํแหน่งที6 5 ทิ0 ง  
ในกรณีที6มีผลประโยชน์เกิดขึ0 นจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นั0นรวมเขา้เป็น
ทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  
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4. การคาํนวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงนิบาท  
สาํหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรัพยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคา
รบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี6ยนถวัเฉลี6ยเงนิดอลลาร ์(สรอ./บาท) ระหวา่งธนาคาร ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยวา่ดว้ยอตัราแลกเปลี6ยนถวัเฉลี6ยของธนาคารพาณิชย ์ณ สิ0 นวนัทาํการซื0 อขายนั0น และในกรณีที6
ธนาคารแห่งประเทศไทยไมไ่ดป้ระกาศอตัราแลกเปลี6ยนดงักล่าวหรือกรณีที6บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชน์เห็นวา่อตัราแลกเปลี6ยนนั0นไม่มคีวามเหมาะสม หรือ เพื6อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการ
ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที6จะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ6มเติมในอนาคต 
บริษทัจดัการอาจพจิารณาใชอ้ตัราแลกเปลี6ยนที6ประกาศโดยหน่วยงานอื6นใดแทน หรือตามที6มปีระกาศแกไ้ขหรือประกาศ
เพิ6มเติมได ้ 
 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซื0 อคนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการซื0 อขายหน่วยลงทุน ภายในวนัทาํการ
ถดัไป 
 
16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท และบริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื6นที6เหมาะสม ในกรณีที6ไม่
สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทได ้อาทิ หนังสือพิมพร์ายวนั และจดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ที6ทาํการทุกแห่งของ
บริษทัจดัการ และจดัใหม้ปีระกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที6ติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุนที6ใช้
ในการซื0 อขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื6อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บริษัทจดัการกองทุนรวมจะ
จดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวดว้ยหรือไมก็่ได ้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี6ยนแปลงชอ่งทางการประกาศแทนการประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท เช่น 
หนังสือพมิพร์ายวนัหรือช่องทางอื6นใดที6เหมาะสม โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการ
จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีที6มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  
 
1. ในกรณีที6ราคาหน่วยลงทุนที6ไม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที6ถกูตอ้งน้อยกว่าหนึ6งสตางค ์หรือต่างจากราคาหน่วย
ลงทุนที6ถกูตอ้งตั0งแต่หนึ6งสตางคข์ึ0 นไป แต่ไมถึ่งรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที6ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะจดัทาํและสง่
รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัที6พบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และ
จดัใหม้ีสาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ที6ทาํการของบริษัทจดัการเพื6อใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได ้
โดยรายงานดงักล่าวจะมรีายการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี0   
(1) ราคาหน่วยลงทุนที6ไม่ถกูตอ้ง  
(2) ราคาหน่วยลงทุนที6ถกูตอ้ง  
(3) สาเหตุที6ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง  
(4) มาตรการป้องกนัเพื6อมใิหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง ทั0งนี0  เวน้แต่ในกรณีที6ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมีสาเหตุมาจาก
ปัจจยัภายนอกที6ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั0งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
หรือศนูยซื์0 อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง  
ในกรณีที6เหตุของความผิดพลาดซึ6งทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึ6งมีผลต่อเนื6องต่อการคาํนวณราคาหน่วย
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ลงทุนครั0งต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบี0 ยผิดพลาด เป็นตน้ บริษัทจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถ้กูตอ้งนับแต่
วนัที6บริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งดว้ย  
 
2. ในกรณีที6ราคาหน่วยลงทุนที6ไม่ถกูตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที6ถกูตอ้งตั0งแต่หนึ6งสตางคข์ึ0 นไป และคดิเป็นอตัราตั0งแต่
รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที6ถกูตอ้ง บริษัทจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัที6พบราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกูตอ้งจนถึงวนัที6ราคาหน่วยลงทุนถกูตอ้ง และดาํเนินการดงัต่อไปนี0 เฉพาะวนัที6ราคาหน่วยลงทุนที6ไม่ถกูตอ้งต่าง
จากราคาหน่วยลงทุนที6ถกูตอ้งตั0งแต่หนึ6งสตางคข์ึ0 นไป และคดิเป็นอตัราสว่นตั0งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที6
ถกูตอ้ง  
(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิ0 นภายในวนัทาํการถดัจากวนัที6พบวา่ราคา
หน่วยลงทุนนั0นไม่ถกูตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที6คาํนวณราคาหน่วย
ลงทุนเสร็จสิ0 น เพื6อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทาํการถดัจากวนัที6บริษัทจดัการส่ง
รายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทั0งนี0  รายงานดงักล่าวจะมรีายการอยา่งน้อยดงัต่อไปนี0   
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที6ไม่ถกูตอ้ง  
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที6ถกูตอ้ง  
(ค) สาเหตุที6ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง  
(ง) การดําเนินการของบริษัทจดัการเมื6อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง  
ทั0งนี0  บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีสาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที6ทาํการของบริษัทจดัการ เพื6อใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได ้ 
(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที6ไม่ถกูตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที6ถุกตอ้งภายในวนัที6ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน
รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ประกาศชื6อกองทุนรวมที6มีการแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที6มีการแกไ้ขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพร์ายวนั
อย่างน้อยหนึ6งฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที6ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  
(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ซ้ื0 อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนที6ไดซื้0 อหรือขายคืนหน่วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที6ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํ
การนับแต่วนัที6ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  
(5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพื6อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั0งสาํเนารายงาน
การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที6จดัทาํตาม (1) ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 7 วนัทาํ
การนับแต่วนัที6ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานั0น เวน้แต่
ในกรณีที6ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที6ไมอ่าจควบคุมได ้บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกนัใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสารที6ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่การที6ราคาหน่วย
ลงทุนไม่ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที6ไม่อาจควบคุมไดแ้ทน  
 
3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปนี0   
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที6ไมถ่กูตอ้งตํ 6ากวา่ราคาหน่วยลงทุนที6ถกูตอ้ง (understate) บริษัทจดัการจะปฏิบติัดงันี0   
(ก) กรณีที6เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซื้0 อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ6งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที6ไมถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที6ถกูตอ้ง  
หากปรากฏวา่ผูซ้ื0 อหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยูน่อ้ยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที6จะตอ้งลด 
บริษทัจดัการจะจา่ยเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที6ขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนที6
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เหลืออยูนั่0นและจา่ยเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที6ขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื6อชดเชยราคา
ใหแ้กก่องทุนเปิด เวน้แต่การที6ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที6ไมอ่าจควบคุมได ้เช่น ราคา
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั0งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรือศนูยซื์0 อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถกูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว  
(ข) กรณีที6เป็นการรับซื0 อคนืหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ6มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ6งมี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที6ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที6ถกูตอ้ง หรือจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเป็น
จาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื6อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มี
หน่วยลงทุนเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื6อชดเชยราคาใหแ้ก่
ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที6ไมถ่กูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนที6ถกูตอ้ง (overstate) บริษทัจดัการจะปฏิบติัดงันี0   
(ก) กรณีที6เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ6มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซื้0 อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ6งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที6ไมถ่กูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที6ถกูตอ้ง หรือจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเป็นจาํนวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื6อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซื้0 อหน่วยลงทุน  
(ข) กรณีที6เป็นการรับซื0 อคนืหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ6งมี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที6ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที6ถกูตอ้ง  
หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยูน่อ้ยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที6
จะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจ่ายเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที6ขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วย
ลงทุนที6เหลืออยูนั่0นและจา่ยเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที6ขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื6อชดเชย
ราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที6ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที6ไม่อาจควบคุมได ้เช่น 
ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั0งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซื์0 อขายหลกัทรพัยไ์มถ่กูตอ้ง และ
ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว  
ในกรณีที6บริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซื้0 อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมมีลูคา่ไม่ถึงหนึ6งรอ้ย
บาท บริษัทจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที6มีการจา่ยเงนิใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าว
ไม่มสีถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัที6ผูด้แูล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจา่ยเงนิของกองทุนเปิดเพื6อชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้0 อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) 
บริษทัจดัการอาจจา่ยเงนิของบริษัทจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้ 
 
g. บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที6เกดิขึ0 นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง เช่น ค่าใชจ้่ายในการประกาศการ
แกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสือพิมพ ์ค่าออกเช็ค คา่ใชจ้่ายในการจดัส่งเงนิชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซื้0 อหน่วยลงทุนและ
ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีที6ราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที6ไมอ่าจควบคุมได ้ 
 
17. ชื�อผูเ้กี�ยวขอ้ง :  
 
17.1. ชื6อบริษัทจดัการ :  
 
ชื6อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  
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17.2. ชื6อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื6อ : ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
 
17.3. ชื6อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมปีระกนั) :  
 
17.4. ชื6อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  
 
17.5. ที6ปรึกษา :  
 
17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ชื6อ : นายพจน์ อศัวสนัติชยั  

ชื6อ : นายพรีะเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ�  

ชื6อ : นายธนะวฒิุ พิบลูยส์วสัดิ�  

ชื6อ : นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง  

ชื6อ : นางสาวธญัพร  ตั0งธโนปจยั 

ชื6อ : นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

ชื6อ : นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

ชื6อ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ์

ชื6อ : นางสาวพจนรตัน์ ศิริพพิฒัน์ 

ชื6อ : นางสาวอริสา ชุมวสิตูร 

ชื6อ : นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์

รายละเอยีดเพิ6มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรือบุคคลอื6นที6ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
 
17.7. การแต่งตั0งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
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18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัที6สิ0 นสุดรอบบญัชี : วนัที6  เดือน  
 
18.2. วนัที6สิ0 นสุดรอบบญัชีครั0งแรก : วนัที6  
 
18.3. รายละเอยีดเพิ6มเติม :  

วนัที6สิ0 นสุดรอบบญัชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัที6จดทะเบียนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  
วนัที6สิ0 นสุดรอบบญัชีครั0งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัที6จดทะเบียนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม  
 
19. การขอมตขิองผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื6น ในการแกไ้ขเพิ6มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ หาก
มิไดก้ระทาํตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ6งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ6งหนึ6งของจาํนวนหน่วย
ลงทุนที6จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
การแกไ้ขเพิ6มเติมโครงการตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏวา่มติของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไมเ่กนิรอ้ยละ 55 
ของจาํนวนหน่วยลงทุนที6จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมดของโครงการ บริษัทจดัการจะตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานเกี6ยวกบัการขอมติ
และการนับมติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน์ เพื6อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตินั0น  
ในการแกไ้ขเพิ6มเติมโครงการใด หากไมส่ามารถดาํเนินตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้เนื6องจากขอ้จาํกดั
ในการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลักเกณฑที์6เกี6ยวกบัขอ้จาํกดั
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที6ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการขอรบัความเห็นชอบจาก
สาํนักงานตามแนวทางที6ทางสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนดได ้
ในกรณีที6การแกไ้ขเพิ6มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธีิจดัการไดก้ระทาํตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการ
จะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที6ไดม้ีมติใหแ้กไ้ข และบริษัทจดัการแจง้การแกไ้ข
เพิ6มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวธีิการจดัการไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพร์ายวนัแหง่
ทอ้งถิ6นอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที6ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และวนัที6ไดม้ี
มติใหแ้กเ้พิ6มเติมแลว้แต่กรณี  
บริษทัจดัการอาจยื6นขออนุมติัเพิ6มจาํนวนเงนิทุนของกองทุนจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือวา่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และไม่ถือเป็นการแกไ้ขโครงการ  
 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้
ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทั0งนี0  การขอมติเพื6อแกไ้ขเพิ6มเติมโครงการเป็นไปตามที6กาํหนด
ไวใ้นมาตรา 129 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
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20. ขอ้กาํหนดอื�น ๆ :  

20.1. การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ6งในสาม  
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไม่เกินหนึ6งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที6จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั0งหมด ในกรณีที6บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึ6งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที6จาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั0งหมด บริษัทจดัการตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั0นในสว่นที6เกนิกวา่หนึ6งในสามของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที6จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบคุคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกนันั0นใหม้จีาํนวนไมเ่กินหนึ6งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที6จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั0งหมดของกองทุนรวมนั0นภายใน
ระยะเวลาที6ประกาศกาํหนด หรือดาํเนินการเลิกกองทุนรวมนั0นทนัที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุน เรื6อง หลกัเกณฑเ์กี6ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที6ของบริษัทจดัการ และหรือประกาศ
ที6เกี6ยวขอ้ง 
 
20.2 การรบัผลประโยชน์ตอบแทน เนื6องจากการที6กองทุนใชบ้ริการบุคคลอื6น (Soft Commission)  
บริษทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทน เพื6อกองทุนจากบุคคลที6เป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเนื6องจากการใชบ้ริการของบุคคล
ดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี0   
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที6รบัไวนั้0นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที6มีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเกี6ยวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
(2) ตอ้งไมม่ีพฤติกรรมที6แสดงใหเ้ห็นวา่บริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั0นบ่อยครั0งเกินความจาํเป็น เพื6อใหก้องทุนไดร้ับ
ประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ6งใหแ้ก่กองทุนที6อยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้ง
กระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยที์6อาจมไีวไ้ดข้องกองทุนนั0นดว้ย  
อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการไมส่ามารถรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื6องจากการที6กองทุนใชบ้ริการบุคคลอื6น (Soft 
Commission) เพื6อประโยชน์ของบริษัทจดัการได ้เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชน์ตามเทศกาลที6เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบติัที6บริษัทจดัการประกาศไวภ้ายในบริษัท ซึ6งผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดแูนวทางนี0 ไดที้6บริษัทจดัการ  
 
20.3 ขอ้กาํหนดเกี6ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั  
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที6เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ6งต่อไปจะ
เรียกวา่ FATCA) โดยมผีลบงัคบัใชว้นัที6 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิที6ไม่ใช่
สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเกี6ยวกบับญัชีของบุคคล
ที6อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ6งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกนั ผูซ้ึ6งมีถิ6นที6อยู่
ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซึ้6งมถิี6นที6อยูท่างภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ6งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นั0น นอกจากนี0 ยงัปรากฏดว้ยวา่
ในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศกาํลงัดําเนินการออกกฎหมายที6มีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที6คลา้ยคลึงกบั 
FATCA (ซึ6งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวขอ้ง”)  
กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ6งถกูกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าที6ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบคุคลสญัชาติอเมริกนัและ
บุคคลที6มีลกัษณะตามหลกัเกณฑที์6 FATCA กาํหนดหน้าที6ในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื6อหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบั
ประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที6ในการกาํหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง 
FATCA เป็นตน้  
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ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเ่ขา้ผกูพนัตนเพื6อปฏบิติัตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั0นจะไดร้บัผลกระทบที6สาํคญัในสองกรณี 
คือ  
(1) ตอ้งถกูหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงนิที6กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขายทรพัยสิ์นทาง
การเงนิในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ6งจะเริ6มตน้ตั0งแต่วนัที6 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และ
เงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ6งอาจรวมถึงเงนิฝากและเงนิลงทุนกบั
สถาบนัการเงนิอื6นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ6งจะเริ6มตน้ตั0งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนั
การเงนิของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที6เขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึ6งรวมถึงธนาคารและสถาบนั
การเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ที6ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ที6
จ่ายดงักล่าวกอ่นชาํระใหก้บักองทุนรวมที6เป็น NPFFI  
(2) ธนาคารและสถาบนัการเงนิทั0งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั0งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน ที6เขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงบัการทาํ
ธุรกรรมทางการเงนิหรือยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ6งอาจทาํใหก้องทุนรวมไม่สามารถ
ดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไมม่ปีระสิทธิภาพ รวมถงึอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่
สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื0 อคนืหน่วยลงทุนไดอ้ีกต่อไป  
เพื6อมใิหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั0งเพื6อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จงึเขา้ผกูพนัตนเพื6อปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวขอ้ง และเพื6อใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใต้
ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ6งรวมทั0งผูที้6เกี6ยวขอ้งกบั
การปฏิบติังานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื0 อคืนหน่วยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงันี0   
(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที6เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที6กฎหมายต่างประเทศ
ที6เกี6ยวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งขอ้มลู (เช่น ชื6อ ที6อยู ่เลขประจาํตวัผู ้
เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จาํนวนและมลูคา่หน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงนิปันผลที6ไดร้บั 
เป็นตน้)ที6มีอยูใ่นบญัชีทั0งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนั0นกบับริษัทจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทั0งในและต่างประเทศ ตาม
ขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวขอ้ง  
(2) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรือคาํยนิยอม เพิ6มเติม เพื6อยนืยนัหรือพสิจูน์ทราบความ
เกี6ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที6กาํหนด
ไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื6อขอ้มลูที6เคยใหไ้วม้ีการ
เปลี6ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื6อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวขอ้ง (ในกรณี
ที6เป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทั0งนี0  เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว  
(3) ดาํเนินการอื6นใดเพื6อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวขอ้ง  
เพื6อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที6จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั0งเพื6อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วย
ลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิ6มขึ0 นหากมีการดาํเนินการที6สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที6
ผูถื้อหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที6บริษัทจดัการกาํหนด บริษัทจดัการ
ขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ6งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี0 ตามความจาํเป็นและความเหมาะสมโดยถือวา่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบ  
การดาํเนินการตามที6บริษัทจดัการแจง้นี0 แลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงที6ไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี  
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(1) ไม่รบัคาํสั 6งซื0 อ/ สบัเปลี6ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  
(2) ระงบัหรือหยุดใหบ้ริการ และดาํเนินการคืนเงนิลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  
(3) ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ที6จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรือเงนิที6ชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย
ลงทุนรายนั0นได ้เพื6อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวขอ้ง ทั0งนี0  ตอ้งไมข่ดักบักฎหมาย
ของประเทศไทย  
(4) ดาํเนินการอื6นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์
เพิ6มขึ0 น หากมีการดาํเนินการที6สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวขอ้งขา้งตน้  
การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํเพื6อ
หลีกเลี6ยงมใิหบ้ริษัทจดัการและกองทุนมีการดาํเนินการที6ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที6
เกี6ยวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถกูหกั ณ ที6จา่ย หรือถกูปิดบญัชีธนาคารตามที6กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ6งในทางปฏิบติั
บริษทัจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนที6เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคล
ตามที6กฎหมายต่างประเทศที6เกี6ยวขอ้งกาํหนด)เท่านั0น  
ทั0งนี0  ในกรณีที6กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ6มเติมขอ้กาํหนดเพื6อรองรบัการดาํเนินการตามที6บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธไิว ้
ขา้งตน้ บริษัทจดัการ(รวมถึงผูที้6เกี6ยวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งขอ้มลู
ของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอื6นใดที6ราชการกาํหนด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทุน  
 
21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามที�ประกาศกาํหนด : 
 
ในกรณีที6บริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามที6ประกาศกาํหนด บริษัทจดัการจะดาํเนินการเพื6อเปลี6ยนให้
บริษทัจดัการรายอื6นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธีิการขอรบัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ6งคดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที6จาํหน่ายได้
แลว้ทั0งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัที6รูห้รือควรรูว้า่ไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ ทั0งนี0  หากมีเหตุจาํเป็น
และสมควร บริษัทจดัการอาจขอใหส้าํนักงาน ก.ล.ต. พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการ
กองทุนรวมรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีที6มีค่าใชจ้่ายเกิดขึ0 นจากการเปลี6ยน
บริษทัจดัการ บริษทัจดัการรายเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาที6กาํหนด บริษัทจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 
 
22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที6ปฏบิติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ
กองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั 6งที6ออกโดยอาศยัอาํนาจ
แหง่กฎหมายดงักล่าว ทั0งนี0  ในกรณีที6ขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั 6ง
ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั 6งนั0น ใหถื้อวา่บริษัท
จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั0งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที6ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูด้แูล
ผลประโยชน์มีอาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั0งนี0  การลงนามในขอ้
ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ที6ไดร้บัการแต่งตั0งโดยชอบ ใหถื้อว่าผกูพนัผูถ้อืหน่วยลงทุนทั0งปวง 
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การที6ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื0 อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี0  ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที6จะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม 
 
โครงการจดัการกองทุนรวมที6ผ่านการอนุมติัจากสาํนักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ6มเติมตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที6แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ
กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ6งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัจดัการ 

1. บริษทัจดัการ :  
 
ชื2อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  
ที2อยู ่: 400/22 อาคารธนาคารกสกิรไทย ชั=น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400โทรศพัท ์0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900  
 
สิทธิ หน้าที2 และความรบัผิดชอบ :  

1.1 สิทธิของบริษัทจดัการ  
(1) รบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมการรบัซื= อคืนหน่วยลงทุน คา่ปรบักรณีขายคนืหน่วยลงทุนกอ่น
ระยะเวลาถือครองที2กาํหนดในโครงการ (ถา้มี) คา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและคา่ธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย และหรือ 
เงนิตอบแทนอื2นใด ตามอตัราที2กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที2เรียกเก็บจากผูส้ั 2งซื= อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
และกองทุนรวม"  
(2) สงวนสิทธิที2จะปฏิเสธการจองซื= อหรือสั 2งซื= อ หรือสั 2งขาย หรือหยุดรบัคาํสั 2งซื= อหรือคาํสั 2งขายคืน หรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยน
หน่วยลงทุนตามที2ระบุไวใ้นโครงการ  
(3) สงวนสิทธิที2จะเลื2อนกาํหนดการชาํระคนืเงนิคา่รบัซื= อคืนหน่วยลงทุนตามที2ระบุไวใ้นโครงการ  
(4) สงวนสิทธิที2จะรับชาํระหนี= เพื2อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื2นที2มใิช่หลกัประกนัแทนการชาํระหนี= ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่ง
หนี= ตามที2ระบุไวใ้นโครงการ  
(5) สงวนสิทธิที2จะชาํระค่ารบัซื= อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์นิอื2นแทนเงิน ตามที2กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ “การ
ชาํระคา่รบัซื= อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื2นแทนเงนิ”  
(6) สิทธิอื2นใดตามที2กฎหมายกาํหนด  
 
1.2 หนา้ที2และความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการ  
(1) การจดัตั=ง เปลี2ยนแปลง เพิ2มเติมและจดทะเบียนกองทุน  
(ก) ยื2นคาํขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซึ2งเป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  
(ข) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนเปิดต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอตัราที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ในกรณีที2หลกัฐาน ดงักล่าวสญูหายหรือถกูทาํลาย  
(ค) ดาํเนินการเพิ2มจาํนวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที2กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กาํหนด  
(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ2มเติมจาํนวนและมลูคา่หน่วยลงทุนที2จาํหน่ายแลว้ทั=งหมด ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน ใหแ้ก่
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวนัที2 20 ของเดือนถดัไป  
(จ) แจง้การแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้มลูที2ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ2มจาํนวนเงนิทุนจดทะเบยีนและการแกไ้ขเพิ2มเติม
จาํนวนและมลูคา่หน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมดของกองทุนใหแ้ก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 
วนัทาํการนับแต่วนัที2ไดแ้กไ้ขเพิ2มเติมนั=น 
(ฉ) เปลี2ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ2มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วธีิจดัการกองทุนภายใต ้หวัขอ้ "วธีิการแกไ้ขโครงการ
จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ"  
(ช) จดัทาํหนังสือชี= ชวนใหมทุ่กรอบปีบญัชีเพื2อแสดงขอ้มลูเกี2ยวกบักองทุน ณ วนัสิ= นปีบญัชี และส่งใหแ้ก่สาํนักงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับแต่วนัสิ= นปีบญัชีนั=น  
(ซ) ประกาศขอ้มลู รายละเอยีด การดาํเนินการต่างๆ ที2เกี2ยวกบักองทุนตามที2กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาํหนด  
(ฌ) ดาํเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” และ “การดาํเนินการของบริษัทจดัการเมื2อ
เลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  
(ญ) จดัใหม้กีารชาํระบญัชีตามหวัขอ้ “การชาํระบญัชีกองทุนรวม และวิธกีารเฉลี2ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนเมื2อเลิก
โครงการ”  
(2) การบริหารกองทุน  
(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามที2ระบุไวใ้นโครงการที2ไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วย
ลงทุนอยา่งเคร่งครดั  
(ข) นําเงนิของกองทุนไปลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื2น และซื= อ ขาย ซื= อลด ขายลด ไถ่ถอน 
จาํหน่าย สั 2งโอน รบัโอน เปลี2ยนแปลง เพิ2มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยส์ินที2ลงทุนไวนั้=นตามที2บริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการที2ไดร้บั
อนุมติั ทั=งนี=  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  
(ค) จดัใหม้ีการฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์  
(ง) สั 2งผูดู้แลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จาํหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชาํระและรบัชาํระราคาคา่
หลกัทรพัย ์ 
(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงนิตอบแทนอื2นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามที2กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที2เรียกเก็บจากผู้
สั 2งซื= อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  
(ฉ) เบิกจา่ยเงนิของกองทุนสาํหรบัค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานของกองทุน ภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที2
เรียกเก็บจากผูส้ั 2งซื= อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  
(ช) กาํหนดราคาที2เป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เพื2อใชใ้น
การคาํนวณ ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีที2บริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้า่วธีิการคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนตามที2กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะที2คาํนวณมลูคา่  
(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที2กองทุนถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่าที2จาํเป็น เพื2อรกัษาประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ฌ) ดแูล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ดาํเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกคา่สินไหมทดแทนความเสียหาย 
ทั=งนี= เพื2อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในการดาํเนินการตามขอ้ “การรบัชาํระหนี= เพื2อกองทุนรวมดว้ยทรพัยส์นิอื2น”  
(3) การจดัทาํบญัชีและการรายงาน  
(ก) จดัทาํบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น  
(ข) จดัทาํรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ= นวนัทาํการนั=น  
(ค) จดัทาํรายงานการซื= อขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื2นเพื2อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ= นวนัทาํการนั=น  
(ง) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื= อคืนหน่วยลงทุนตามที2ระบุไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการคาํนวณ 
กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการดาํเนินการในกรณีที2มลูค่าหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง"  
(จ) จดัทาํและจดัส่งรายงานตามที2กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  
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(4) การขายและรบัซื= อคนืหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  
(ก) จดัใหม้ีคาํสั 2งจองซื= อหน่วยลงทุน คาํสั 2งซื= อหน่วยลงทุน หรือคาํสั 2งขายคนืหน่วยลงทุนซึ2งมีลกัษณะเป็นไปตามที2กฎหมาย 
ก.ล.ต. กาํหนด  
(ข) ขายและรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการที2ระบุในโครงการและหนังสือชี= ชวน  
(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการที2กาํหนดในขอ้ "วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั 2งซื= อหน่วยลงทุน" และ "การจดัสรร
เงนิใหแ้ก่ผูส้ั 2งขายคืนหน่วยลงทุน"  
(ง) ดาํเนินการจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที2จะรบัซื= อคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเลื2อน
กาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไมข่ายหรือไม่รบัซื= อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาํสั 2งซื= อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชาํระค่ารบัซื= อคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื2นแทนเงนิ”  
(จ) ดาํเนินการยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนที2รบัซื= อคืนซึ2งไดร้ับการจดัสรรแลว้ในวนัทาํการถดัจากวนัที2บริษัทจดัการทาํการ
ซื= อขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั=น  
(ฉ) ดาํเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีที2ราคาหน่วยลงทุนไมถ่กูตอ้ง"  
(ช) จดัใหม้ีและเก็บรกัษาไวซึ้2งสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที2กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
(ซ) เปิดบญัชกีองทุนและออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั 2งซื= อหน่วยลงทุน  
(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที2มไิดท้าํการซื= อขายและไมม่ีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามที2ระบุ
เงื2อนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซื= อคนืหน่วยลงทุน" 
(ญ) จดัใหม้รีายงานขอ้มลูของกองทุนตามที2กฎหมาย ก.ล.ต กาํหนด  
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในกรณีที2จะดาํเนินการตามขอ้ “การเลื2อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การชาํระคา่รบัซื= อคนืหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื2นแทนเงนิ”  
(5) การแต่งตั=งบุคคลอื2น  
(ก) แต่งตั=งผูด้แูลผลประโยชน์ซึ2งมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี2ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่งตั=งผูดู้แลผลประโยชน์อื2นตามเงื2อนไขในการเปลี2ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ที2กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "เงื2อนไขการเปลี2ยนผูด้แูล
ผลประโยชน์" ทั=งนี=  โดยไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
(ข) แต่งตั=งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื2อนไข และวธีิการที2กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
(ค) แต่งตั=งผูส้อบบญัชีทรพัยส์นิที2ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวา่ดว้ยการให้
ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  
(ง) แต่งตั=งผูช้าํระบญัชีของกองทุน เมื2อยุติหรือเลิกกองทุน ทั=งนี= โดยความเห็นชอบของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(จ) แต่งตั=งหรือดาํเนินการเป็นนายทะเบียนตามที2บริษัทจดัการเห็นสมควร  
(ฉ) แต่งตั=งและถอดถอนที2ปรึกษา (ถา้มี) ที2ทาํหนา้ที2เป็นปรึกษาของบริษัทจดัการตามหลกัเกณฑที์2กาํหนดไวใ้นโครงการ  
(6) การดาํเนินการอื2น ๆ  
(ก) กระทาํนิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ2งบริษัทจดัการมีอาํนาจกระทาํไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  
(ข) ปฏิบติัการอื2นๆ เพื2อใหบ้รรลุซึ2งวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซึ้2งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที2 และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั=งที2มี
อยูใ่นปัจจุบนัและที2แกไ้ขเพิ2มเติมในอนาคต  
(ค) สิทธิอื2นใดตามที2กฎหมายกาํหนด  
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บริษทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที2ปฏบิติัตามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั 2งที2ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั=งนี=  ในกรณีที2ขอ้กาํหนดในขอ้
ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั 2งดงักล่าว หากบริษัท
จดัการกองทุนไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั 2งนั=น ใหถื้อว่าบริษัทจดัการกองทุนไดป้ฏิบติัให้
เป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  
 
เงื2อนไขการเปลี2ยนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที2มีการเปลี2ยนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยคาํสั 2งของสาํนักงาน หรือโดยเหตุอื2นใดตามพระราชบญัญติั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งดาํเนินการตามที2จาํเป็นเพื2อใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมรายใหมเ่ขา้ทาํหนา้ที2ต่อไปได ้ซึ2งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมราย
ใหม ่ 
 
2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชื2อ : ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  
ที2อยู ่: เลขที2 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท ์0 2230 2240-1 
 
สิทธิ หน้าที2 และความรบัผิดชอบ :  

2.1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน์  
(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนสาํหรบัการทาํหนา้ที2เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั=งผูด้แูลผลประโยชน์ของ
กองทุน  
(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั=งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื2อนไขที2กาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
2.2. หนา้ที2และความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  
(1) หนา้ที2โดยทั 2วไป  
(ก) ดแูลใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามหนา้ที2และความรบัผิดชอบ ตามที2ระบไุวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "หนา้ที2และความ
รบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั  
(ข) รบัรองความถกูตอ้งในการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ และ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารบัซื= อคืนหน่วยลงทุนที2บริษัทจดัการไดค้าํนวณไวแ้ลว้ตามที2กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "วิธกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาใน
การคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดาํเนินการในกรณีที2มลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง" ของโครงการ  
(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาที2เป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีที2บริษัทจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่การ
คาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามที2กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัท
จดัการลงทุนไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณ์ในขณะที2คาํนวณมลูคา่  
(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดาํเนินการในกรณีที2มลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง”  
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(จ) ชาํระเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน และ/หรือชาํระผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นอื2นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามคาํสั 2งของบริษัทจดัการ  
(ฉ) จ่ายเงนิเฉลี2ยคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งของผูช้าํระบญัชี  
(ช) รบัเงนิคา่ขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพื2อเขา้บญัชีของกองทุน  
(ซ) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบ หากบริษัทจดัการมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ คาํสั 2ง หรือขอ้บงัคบัอื2นใดที2ออก
ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ฌ) ดาํเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามหน้าที2ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกคา่สินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั=งนี=  เพื2อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั=งปวงหรือเมื2อไดร้บัคาํสั 2งจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีที2บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหวัขอ้ "การเลื2อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือขอ้ "การไม่ขายหรือไมร่บัซื= อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งซื= อหรือคาํสั 2งขายคนืหน่วยลงทุน" 
หรือ "การรบัชาํระหนี= ดว้ยทรพัยสิ์นอื2น"  
(ฎ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การชาํระบญัชีกองทุนจะเสร็จสิ= น ดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้าํระบญัชีปฏิบตัิตาม
มาตรา 130 แหง่กฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที2ผูช้าํระบญัชีกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามมาตรา 130 แหง่กฎหมาย 
ก.ล.ต. ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายงานใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
(ฏ) ดําเนินการรบัและจ่ายเงนิจากบญัชีของกองทุนในเวลาที2กาํหนดตามคาํสั 2งของบริษัทจดัการโดยผูด้แูลผลประโยชน์
จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที2เกิดขึ= นในกรณีที2ผูด้แูลผลประโยชน์ไม่สามารถดาํเนินการรบัหรือจ่ายเงนิได้
ทนัเวลา 
(ฐ) ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนทาํการตรวจสอบบญัชีหลกัทรพัย ์
บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื2นของกองทุนไดภ้ายในเวลาทาํการปกติของผูด้แูลผลประโยชน์  
(ฑ) ในกรณีที2ผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูด้แูลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอิสระ หรือผูช้าํระบญัชีของ
กองทุน หรือหน่วยงานผูม้ีอาํนาจควบคุมผูด้แูลผลประโยชน์ ขอคาํชี= แจงไมว่า่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตามเกี2ยวกบั
การกระทาํการใดๆ ที2มีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเรื2องอื2นใดเกี2ยวกบักองทุน ผูด้แูล
ผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัที และจะตอ้งทาํรายงานเกี2ยวกบัคาํขอดงักล่าวพรอ้มรายงานขั=นตอนการ
ปฏบิติัที2ผูด้แูลผลประโยชน์ไดก้ระทาํไปแลว้ หรือที2จะกระทาํต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไมช่กัชา้  
(ฒ) ดาํเนินการใด ๆ ที2เกี2ยวขอ้งกบัการขออนุญาตนําเงนิตราเขา้ออกประเทศตามคาํสั 2งของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง
ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการปริวรรตเงนิตรา (ถา้มี)  
(ณ) ดาํเนินการชาํระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 
(ถา้ม)ี  
(ด) รบัชาํระเงนิจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงนิปันผลและดอกเบี= ยจาก
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และดาํเนินการส่งเงนิกลบัมายงัประเทศไทยตามคาํสั 2ง
ของบริษัทจดัการ รวมทั=งคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นที2ไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงนิต่างประเทศและแปลงเป็นเงนิบาทเพื2อ
คาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ถา้ม)ี  
(ต) นําส่งภาษีที2เกี2ยวเนื2องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี)  
(ถ) หนา้ที2อื2นใดตามที2กฎหมายเกี2ยวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด โดยจะปฏิบติัให้
เป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(2) หนา้ที2ในการรบัฝากและเกบ็รกัษาทรพัยสิ์น  
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(ก) รบัฝาก ดแูล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุนโดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูด้แูล
ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื2นใดที2ผูด้แูลผลประโยชน์ดแูลรกัษาอยูจ่นกวา่จะเลิกกองทุนพรอ้มทั=งดแูลใหก้าร
เบิกจา่ยทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามที2ระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือชี= ชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไว้
อย่างปลอดภยัที2ผูด้แูลผลประโยชน์ ที2บริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และที2ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื2นทั=งนี=  หากมีการเปลี2ยนแปลงสถานที2เก็บรกัษาทรพัยสิ์นตอ้งไดร้บั
ความยนิยอมจากบริษัทจดัการ  
(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที2ไดร้บัมอบมาและจาํเป็นตอ้งทาํการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผูอ้อก
หลกัทรพัยนั์=น  
(ค) จดัใหม้ีการตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานที2เก็บรกัษา โดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและอนุญาตให้
ตวัแทนของบริษัทจดัการไดร่้วมในการตรวจสอบ ดงักล่าวดว้ย  
(ง) จดัทาํบญัชี และรบัรองความถกูตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนที2รบัฝากไว ้รวมทั=งจดัทาํบญัชีแสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิ
ของกองทุน  
(จ) ดแูล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์นหรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื2อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การ
รบัเงนิปันผล การรบัดอกเบี= ยและหรือหน่วยลงทุนและสิทธปิระโยชน์อื2นใดที2กองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั=งดาํเนินการรบัหรือ
จ่ายเงนิตามสิทธินั=น ๆ รวมทั=งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีที2มีความจาํเป็นที2ตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิที2มีอยูห่รือ
เกี2ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยนั์=น ๆ  
(ฉ) จดัใหม้ีผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ (ถา้มี)  
(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์ 
(ก) ส่งมอบ รบัมอบ จองซื= อตามสิทธิ จาํหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นตลอดจนชาํระและรบัชาํระ
ราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถกูตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินก่อนดาํเนินการ  
(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามคาํสั 2งของบริษัทจดัการ (ถา้ม)ี  
(ค) ติดตามดแูลใหผู้ร้บัฝากทรัพยสิ์นหรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุนตาม
คาํสั 2งบริษัทจดัการ (ถา้มี)  
(4) การรายงาน  
(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเกี2ยวกบัเรื2องดงันี=   
1) รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  
2) รายงานรายละเอยีดการรบัจ่ายจากบญัชีเงนิสดและเงนิฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลือ ณ สิ= นวนัทาํการขายหรือรบัซื= อ
คืน และคาํนวณดอกเบี= ยคา้งรบั  
3) รายงานเกี2ยวกบัเงนิลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรพัยแ์ละตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้มคาํนวณ
ดอกเบี= ยคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  
4) รายงานรายละเอยีดเจา้หนี= ซื= อหลกัทรพัยแ์ละลกูหนี= ค่าขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  
5) รายงานเกี2ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงนิฝากธนาคารเป็นรายเดือน  
6) รายงานเงนิปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั=งที2มรีายการเงนิปันผลคา้งรบัเกิดขึ= น  
7) รายงานอื2นใดที2บริษัทจดัการรอ้งขอและผูด้แูลผลประโยชน์ตกลงรับดาํเนินการให ้ทั=งนี=  โดยผูด้แูลผลประโยชน์สามารถ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการดงักล่าวจากกองทุนได ้ 
8) รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซึ2งยงัไม่ไดร้บัคาํชี= แจงทุกสิ= นเดือน 
(ข) รายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที2บริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความ
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เสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏบิติัตามหน้าที2ตามมาตรา 125 แหง่กฎหมาย ก.ล.ต. ทั=งนี=  ภายใน 5 วนันับแต่วนัที2ผูด้แูล
ผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  
 
2.3. ความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  
ผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายที2เกดิขึ= นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการ ในกรณีที2ความเสียหายดงักล่าวเกิด
จากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทาํผิดโดยจงใจ หรือการไมป่ฏบิติัตามที2ไดต้กลงไวก้บับริษัทจดัการ  

 

ผูด้แูลผลประโยชน์มีอาํนาจหน้าที2และความรบัผิดชอบตามที2กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั=งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ2งรวมถึงหนา้ที2ดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุน และเมื2อมีการเปลี2ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหนา้ที2ดาํเนินการตามที2จาํเป็นเพื2อให้
ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิติัหน้าที2ต่อไปได ้ซึ2งการดาํเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือชื2อในหนังสือเพื2อ
รบัรองความถกูตอ้งและครบถว้นของสิ2งที2ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี2ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที2ผูดู้แลผลประโยชน์กระทาํการ งดเวน้กระทาํการ หรือละเลยไม่ปฏิบติัหน้าที2 ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แหง่พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื2อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั=งปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไมก่ระทาํการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ือหน่วยลงทุน ไม่วา่การกระทาํ
นั=นจะเป็นไปเพื2อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื2น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทาํ
หนา้ที2เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรือเป็นการดาํเนินการในลกัษณะที2เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนที2ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 
 
ในกรณีที2การดาํเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ดาํเนินการขอมติ ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์มีอาํนาจดาํเนินการตามที2จาํเป็นเพื2อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 
 
เงื2อนไขการเปลี2ยนผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บริษทัจดัการจะเปลี2ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์เมื2อเกิดกรณีใดกรณีหนึ2งหรือทั=งหมดดงัต่อไปนี=  ทั=งนี=  โดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
1. เมื2อบริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ2ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั=งผูดู้แลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ2งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรไมน่้อยกวา่ 90 วนั  
2. มีคาํสั 2งศาลใหผู้ด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  
3. ในกรณีที2บริษทัจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ2งไม่ปฏิบตัิตามหน้าที2และความรบัผิดชอบที2ตกลงไวผู้ด้แูล
ผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั=งผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ2งทราบล่วงหน้า
เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั  
4. ในกรณีที2มีการเปลี2ยนแปลงเงื2อนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปลี2ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื2นใด
อนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที2จะแกไ้ขเปลี2ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ คาํสั 2ง 
ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั=งนี=  เนื2องจากการเปลี2ยนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ2มภาระหน้าที2แก่ผูด้แูล
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ผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหนา้ที2ดังกล่าวต่อไป ผูด้แูลผลประโยชน์มสิีทธบิอกเลิกสญัญาแต่งตั=ง
ผูด้แูลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไมน่้อยกวา่ 90 วนั  
5. ในกรณีที2ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ2งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกวา่กึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วย
ลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหม้ีการเปลี2ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  
6. ในกรณีที2ผูด้แูลผลประโยชน์มีคุณสมบตัิไมเ่ป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื2อง คุณสมบติัของผูด้แูลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 15 วนันับแต่วนัที2
บริษทัจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที2แกไ้ขเสร็จสิ= น ในกรณีที2ผูด้แูลผลประโยชน์มไิดท้าํการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในระยะเวลาที2
กาํหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะดาํเนินการขออนุญาตเปลี2ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที2ครบกาํหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมื2อไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัท
จดัการจะแต่งตั=งผูด้แูลผลประโยชน์อื2นแทนผูด้แูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  
7. ในกรณีที2ผูด้แูลผลประโยชน์นําขอ้มลูต่าง ๆ ที2เกี2ยวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื2นที2เกี2ยวขอ้งไปเปิดเผย หรือใช้
ในทางที2ก่อหรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กดิประโยชน์แกผู่ด้แูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ
สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั=งผูด้แูลผลประโยชน์ไดท้นัที  
เนื2องจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมผีูด้แูลผลประโยชน์ดงันั=น 
ในกรณีที2ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ที2ลงตามขอ้ 2 ผูด้แูลผลประโยชน์นั=นจะตอ้งทาํหนา้ที2ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน
ต่อไปอยา่งสมบรูณ์จนกวา่การโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั=งหมดของกองทุนนั=น ตลอดจนถึงการดาํเนินการอื2นใดที2
จาํเป็นเพื2อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั=งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จสิ= น และ
ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถทําหนา้ที2ไดท้นัที หรอืปฏบิติัตามคาํสั 2งของบริษัทจดัการ ทั=งนี=  ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย 
ก.ล.ต.  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนที2ไมเ่ขา้ขอ้ยกเวน้
ใหก้ระทาํได ้หากเป็นกรณีที2มีนัยสาํคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอาํนาจบอกเลิกสญัญา
แต่งตั=งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 
 
สถานที2เก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เลขที2 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท ์0 2230 
2240-1 และหรือ  
บริษทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ  
ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  
 
3. ผูส้อบบญัชี :  

ชื2อ : นาย พจน์ อศัวสนัติชยั  
ที2อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั=น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178  
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ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื2อ : นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิi 
ที2อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั=น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178  
ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื2อ : นาย ธนะวฒิุ พิบลูยส์วสัดิi  
ที2อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั=น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178  
ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื2อ : นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง  
ที2อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั=น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178  
ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื2อ : นางสาวธญัพร  ตั=งธโนปจยั  
ที2อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั=น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178  
ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื2อ : นางสาววนันิสา งามบวัทอง 
ที2อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั=น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178  
ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื2อ : นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล  
ที2อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั=น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178  
ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื2อ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์  
ที2อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั=น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178  
ถนนประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื2อ : นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  
ที2อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั=น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178 ถนนประชา
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ชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื2อ : นางสาวอริสา ชุมวสิตูร 
ที2อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั=น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178 ถนนประชา
ชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื2อ : นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์ 
ที2อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั=น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178 ถนนประชา
ชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

สิทธิ หน้าที2 และความรบัผิดชอบ :  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื2อ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ที2อยู ่: ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบติัการบญัชีทรพัยสิ์น ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชั=น 19 เลขที2 1 ซอย
ราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  
 
5. ผูจ้ดัจาํหน่าย :  

ชื2อ :  
ที2อยู ่:  

สิทธิ หน้าที2 และความรบัผิดชอบ :  
 
6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซื@ อคืน :  

ชื2อ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ที2อยู ่: 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศพัท ์0 2888 8888 

บริษทัจดัการอาจแต่งตั=งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนเพิ2มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั=งผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื= อคนื
ในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแต่งตั=งหรือยกเลิกการแต่งตั=งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนใหส้าํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั=ง ในกรณีของการแต่งตั=งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคนืเพิ2มเติม ผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซื= อคนืดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื2อทาํ
หนา้ที2เป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนที2ไดร้บัการแต่งตั=งจะตอ้ง
ปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคนืที2ปฏิบติัหน้าที2อยูก่่อนแลว้  
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สิทธิ หน้าที2 และความรบัผิดชอบ : 
6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  
(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมสาํหรบัการทาํหนา้ที2เป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกจิ
เกี2ยวกบัการขายและรับซื= อคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษัทจดัการ  
(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกี2ยวกบัการขายและรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ
สนับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุน  
 
6.2 หนา้ที2และความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  
(1) จดัใหม้ีสถานที2สาํหรบัจดัวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทุน ณ สาํนักงานใหญ่และสาขา (ถา้มี) รวมทั=ง
ดาํเนินการดว้ยความร่วมมอืของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื= อคืนหน่วย
ลงทุน รวมทั=งขอ้มลูและเอกสารอนัจาํเป็น  
(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือชี= ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสอืชี= ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัที2ผูล้งทุนควรทราบ คู่มือผู ้
ลงทุน คาํขอเปิดบญัชีกองทุน คาํสั 2งซื= อหน่วยลงทุน คาํสั 2งขายหน่วยลงทุน คาํขอใชบ้ริการซื= อขายหน่วยลงทุนผ่านสื2อ
อิเล็กทรอนิกส ์คาํขอใชบ้ริการสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนผ่านสื2ออิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกี2ยวกบักองทุน
ที2จาํหน่าย หรือเอกสารอื2นๆ ที2เกี2ยวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามที2บริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมให ้ 
(3) ในกรณีที2ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัทาํหรือใชเ้อกสารใด ๆ ที2เกี2ยวขอ้งกบับริษัท
จดัการ หรือกองทุน ซึ2งบริษัทคู่สญัญาหรือบุคคลอื2นใดเป็นผูจ้ดัทาํขึ= น ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคนืหน่วยลงทุนจะเป็น
ผูร้บัผิดชอบในความเสียหายที2เกดิขึ= นเนื2องจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวนั=นเองทั=งสิ= น  
(4) ในกรณีที2ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนทาํหน้าที2เป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งทาํสญัญากบัผูล้งทุนที2
ครอบคลุมขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หนา้ที2 และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหนา้ และตอ้งไมม่ีขอ้ความที2ปฏเิสธความ
รบัผิดชอบต่อลกูคา้จากการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อ
คืนหน่วยลงทุนหรือพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีที2
ปฏบิติัแตกต่างจากการซื= อกบับริษัทจดัการโดยตรง  
(5) กรณีที2ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนซื= อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื2อผูถ้อืหน่วยลงทุน (omnibus 
account) ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที2ปฏบิติั ดงันี=   
(ก) มีระบบในการปฏิบติังานที2ทาํใหม้ั 2นใจไดว้า่ลกูคา้จะไดร้บัการปฏบิติัอยา่งสุจริต และเป็นธรรมเกี2ยวกบัการจดัทาํบญัชี
รายชื2อผูถื้อหน่วยลงทุนซึ2งไม่เปิดเผยชื2อ  
(ข) ตรวจสอบ หรือดาํเนินการตรวจสอบวา่ มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชี omnibus account ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนใดเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมด  
(ค) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีเมื2อปรากฏวา่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชีนั=นถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนใดเกนิกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั=งหมด  
(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกล่มบุคคลเดียวกนันั=นในส่วนที2เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายได้
แลว้ทั=งหมดของกองทุนใด รวมในจาํนวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชดีังกล่าว  
(จ) ในกรณีที2ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏบิติัต่อลกูคา้ในเรื2องใด ซึ2งมีผลทาํใหล้กูคา้ไดร้บั
เงื2อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที2ไม่เท่าเทียมกบัการซื= อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื2อ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนหน่วย
ลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ และจดัใหม้ีหลกัฐานที2แสดงวา่ ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเงื2อนไขและสิทธิประโยชน์ที2ไม่
เท่าเทียมกนันั=นแลว้ โดยเงื2อนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต.  
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(6) กรณีขายหน่วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ตอ้งจดัทาํบนัทึกขอ้มลูส่วนตวั (Customer’s Profile) ของผูล้งทุนแต่ละรายที2
เปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุน และสนับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที2
ปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑที์2กาํหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ที2จาํเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน รวมทั=งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ที2ผูล้งทุนควรทราบ และตอ้ง
ปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  
(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดงัต่อไปนี=  ใหผู้ล้งทุนทราบ  
(ก) รายชื2อของบริษัทจดัการทุกแหง่ที2ทาํธุรกิจเกี2ยวขอ้งกบัการขายหรือรบัซื= อคนืหน่วยลงทุน  
(ข) ชื2อ ที2อยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนรวมทั=งชื2อ ที2อยู ่และเลขประจาํตวัของพนักงานของ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลที2ไดร้บัมอบหมายที2ทาํหนา้ที2ขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุน  
(ค) ความเสี2ยงที2เกี2ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนที2ผูล้งทุนไดร้บัคาํแนะนําตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกี2ยวกบัความ
เสี2ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  
(9) จดัทาํหลกัฐานที2แสดงใหเ้ห็นวา่ การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคืนหน่วย
ลงทุนมิไดม้ีการใหค้าํแนะนําใดๆ แก่ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีที2การลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงค์
ของผูล้งทุนหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  
(10) รับชาํระเงนิค่าจองซื= อ หรือค่าซื= อหน่วยลงทุน และรบัเอกสารที2เกี2ยวขอ้งกบัการซื= อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้
ลงทุน  
(11) ตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื2อใหม้ั 2นใจวา่เป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึงตรวจสอบ
ขอ้มลูที2เกี2ยวขอ้งกบัการซื= อหรือขายคืนหน่วยลงทุน  
(12) ขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าที2บริษัทจดัการคาํนวณและประกาศมลูค่าตามที2ระบุไวใ้นหนังสือชี= ชวนของ
กองทุน ทั=งนี=  ไมร่วมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอื2นใดที2ธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายที2ควบคุมการประกอบ
ธุรกจิของธนาคารพาณิชยก์าํหนดไว ้ 
(13) จดัทาํและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงินคา่จองซื= อ หรือการซื= อหน่วยลงทุน  
(14) ส่งมอบเงนิคา่ขายคนืหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงนิอื2นใด รวมถึงส่งมอบสมดุบญัชแีสดงสทิธิในหน่วยลงทุน หนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื2นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  
(15) ยืนยนัการซื= อ หรือขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน  
(16) คืนเงินค่าซื= อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ที้2ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งของบริษทัจดัการ  
(17) รับขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที2สาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนด  
(18) ดาํเนินการอื2นใดตามที2กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คาํสั 2ง หนังสือซกัซอ้ม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
การปฏิบติังาน ที2ออกโดยหน่วยงานที2เกี2ยวขอ้ง ซึ2งเกี2ยวขอ้งกบัการทาํหนา้ที2ของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื= อคนืหน่วย
ลงทุน ทั=งที2มีอยู่ในปัจจุบนั และที2จะมีขึ= นในอนาคต  
 
7. ผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ไม่ม ี
 
8. ผูล้งทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีSไม่ไดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง) :  

ไม่ม ี
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9. ทีSปรึกษา :  
 
9.1. ที2ปรึกษาการลงทุน : ไม่ม ี

9.2.ที2ปรึกษากองทุน : ไม่ม ี
 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

ไม่ม ี
 
11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่ม ี

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่ม ี

13. สิทธิหนา้ทีSและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการมขีอ้ผกูพนัที2จะตอ้งรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื2อผูถื้อหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษทัจดัการรบั
ซื= อคนืหน่วยลงทุนตามที2กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "เงื2อนไขการลงทุน" ยกเวน้กรณีที2บริษัทจดัการดาํเนินการตามที2กาํหนดใน
หวัขอ้ "การเลื2อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบัซื= อคืน
หน่วยลงทุนตามคาํสั 2งซื= อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุน"  
เนื2องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงันั=น ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนัเวลาที2บริษัทจดัการกาํหนดได ้ 
 
13.2. สิทธิในการรบัเงนิปันผล :  
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเสรี เวน้แต่เขา้ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน ตามขอ้ 13.4  
วธีิการขอโอนหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ2งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื2นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที2นายทะเบียนพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ  
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื2อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื2อผูร้บัโอนหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ2งนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับ
แต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั=งนี=  ผูร้บัโอนมหีนา้ที2จะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาที2นายทะเบียนนัด
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หมาย  
 
13.4. ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ใน
กรณีต่อไปนี=  
1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบคุคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที2ของบริษัทจดัการ และที2แกไ้ขเพิ2มเติมในอนาคต 
2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไมใ่ช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ตามที2ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่เป็น
การโอนทางมรดก 
3. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหน้าที2ที2เกี2ยวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั=งนี=  ขอ้กาํหนดเกี2ยวกบั FATCA เป็นไป
ตามที2กาํหนดไวใ้นขอ้ 20.4 ในโครงการจดัการกองทุน  
 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื2อแกไ้ขเพิ2มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวธีิจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื2อทาํการแกไ้ขเพิ2มเติมโครงการหรือแกไ้ขวธีิจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทาํการแกไ้ข
เพิ2มเติมโครงการลงทุนไดต่้อเมื2อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ2งคดิตามจาํนวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายแลว้ทั=งสิ= นของโครงการ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนตามที2
บริษทัจดัการไดก้าํหนดขึ= น และในกรณีที2บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หนึ2งในสามของจาํนวน
หน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยที์2เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื2อผูถื้อหน่วย
ลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไมนั่บคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั=นในส่วนที2เกินกวา่หนึ2งในสามของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมด ทั=งนี=  เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "วธีิการแกไ้ขเพิ2มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ
แกไ้ขวธีิการจดัการ"  
 
13.6. สิทธิในการไดร้บัเงนิคืนเมื2อเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิที2จะไดร้บัเงนิคืนเมื2อโครงการสิ= นสุดลง โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ผีูช้าํระบญัชทีี2สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้าํระบญัชี โดยจะไดด้าํเนินการใหม้ีการจาํหน่ายทรพัยสิ์นของโครงการ ชาํระภาระ
หนี= สินและแจกจ่ายเงนิคนืใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวธีิการที2ระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชาํระบญัชีกองทุนรวมและวธีิการ
เฉลี2ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื2อเลิกโครงการ"  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อื2น ๆ :  

สิทธิในการจาํนําหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย ทั=งนี=  นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการจาํนํา
ใหแ้กผู่ร้บัจาํนําที2เป็นสถาบนัการเงนิเท่านั=น  
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13.8. อื2น ๆ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจาํกดัเพียงไมเ่กนิคา่หน่วยลงทุนที2ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไมค่รบ 
 
การที2ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื= อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี=  ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อ
วา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรบัที2จะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัซึ2งลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ที2ไดร้บัการ
แต่งตั=งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงนิทุนไดไ้มเ่กินไปกวา่ส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที2ตนถือ ทั=งนี=  ในกรณีที2มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้ับประโยชน์ตอบแทนหรือการคนื
เงนิทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั=น ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงื2อนไขในการออกเอกสารแสดงสทิธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ :  

ภายใตเ้งื2อนไขการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการตามที2ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน เมื2อบริษัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิดบญัชีและใบคาํสั 2งซื= อหน่วยลงทุนของกองทุนที2กรอกรายละเอียดครบถว้น
ชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามที2ระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซื= อหรือผูส้ั 2งซื= อ
หน่วยลงทุนไดช้าํระเงนิค่าซื= อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของ
บริษทัจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซื= อหรือผูส้ั 2งซื= อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซื= อหรือ
ผูส้ั 2งซื= อหน่วยลงทุนมหีน้าที2ที2จะมารบัสมุดบญัชีแสดงสทิธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือชื2อในบตัรตวัอยา่งลายมือชื2อและ
ในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  
นายทะเบียนจะจดแจง้ชื2อผูจ้องซื= อหรือผูส้ั 2งซื= อเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนต่อเมื2อบริษัทจดัการไดร้บั
ชาํระคา่ซื= อหน่วยลงทุนถกูตอ้งครบถว้น และผูจ้องซื= อหรือผูส้ั 2งซื= อนั=นไดร้ับการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ
เรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อวา่สมุดบญัชีแสดงสิทธิที2บริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วย
ลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซื= อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ 
ในกรณีที2ผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ชื2อผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านั=นเป็นผูถ้อืหน่วย
ลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือชื2อร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื2อสั 2งซื= อหรือขายคืน
หน่วยลงทุน และมฐีานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั=งเป็นผูไ้ดร้บัเงนิที2ไดจ้ากการขายคนืหน่วยลงทุน  
อนึ2ง ในกรณีที2เป็นการซื= อหน่วยลงทุน จาํนวนเงนิที2ปรากฏในสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิที2ผูล้งทุน
ชาํระเป็นค่าซื= อหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งซื= อหน่วยลงทุนเท่านั=น มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั=งนี=  ผู ้
ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอกีครั=งเพื2อแสดงจาํนวนหน่วยลงทุนที2ไดร้บั
จดัสรร  
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บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื2อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถ
ใชอ้า้งองิต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื2นได ้
 
ในกรณีที2ผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทาํใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุน  
 
15. กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงินปันผลแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน :  
 
ไม่ม ี
 
16. วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยส์ินอืSนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุน :  

 
หากมีการผิดนัดชาํระหนี= หรือมพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี= หรือลกูหนี= ตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาํระหนี= ได ้บริษัทจดัการจะรบัชาํระหนี= ดว้ยทรพัยสิ์นอื2นทั=งที2เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื2อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีที2ผูอ้อกตราสารแหง่หนี=
หรือลกูหนี= ตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดชาํระหนี=  ดงันี=   
16.1. กรณีที2บริษทัจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนี= หรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย ์ 
16.1.1. เมื2อมกีารบนัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนี= หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที2มชืี2ออยูใ่นทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที2บริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนี= หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงนิไดสุ้ทธิ
จากทรพัยสิ์นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี=   
16.1.2 เมื2อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหนี=  บริษทัจดัการจะไมนํ่าทรพัยส์นิดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที2ได้
จากการรบัชาํระหนี=  มารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจาํหน่ายทรพัยสิ์นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี=
ในโอกาสแรกที2สามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั เวน้แต่กรณีที2ผูถื้อหน่วยลงทุนที2มี
สิทธิในเงนิไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี= ตกลงรบัชาํระหนี= ดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงนิ ทั=งนี=  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที2สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ในระหวา่งที2บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี=  บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัยสิ์นนั=นได ้และในกรณีที2มีคา่ใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงนิสาํรอง รายไดห้รือ
ผลประโยชน์ที2ไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นนั=น  
16.1.3. เมื2อมเีงนิไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี= ดว้ยทรพัยสิ์นอื2นในแต่ละครั=ง บริษัทจดัการจะเฉลี2ยเงนิได้
สุทธิจากทรพัยสิ์นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี= คืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที2มีสิทธิในเงนิไดสุ้ทธินั=นภายใน 45 วนันับตั=งแต่วนัถดั
จากวนัที2มเีงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกี2ยวกบัการเฉลี2ยเงนิคืนไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
ทาํการนับตั=งแต่วนัถดัจากวนัที2บริษัทจดัการไดเ้ฉลี2ยเงนิคนื เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา
การเฉลี2ยเงนิคืนเป็นอยา่งอื2น  
16.1.4. เมื2อมกีารบนัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนี= หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัชาํระหนี=
ตามตราสารแห่งหนี= หรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  
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16.2. กรณีที2บริษทัจดัการไมไ่ดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแหง่หนี= หรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย ์ 
16.2.1. ก่อนการรบัชาํระหนี= ดว้ยทรพัยสิ์นอื2นที2มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั=ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก
ผูถื้อหน่วยลงทุนโดยมติเสียงขา้งมากซึ2งคดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายได้
แลว้ทั=งหมด หรือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยผูด้แูลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นพรอ้ม
เหตุผลวา่ในขณะนั=นการรบัชาํระหนี= ดว้ยทรพัยสิ์นดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนมากกวา่การถือหรือมไีวซ้ึ2งตรา
สารแห่งหนี= หรือสิทธิเรียกรอ้งนั=น 
ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูด้แูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ2ง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียด
เกี2ยวกบัทรัพยสิ์นที2กองทุนรวมจะไดจ้ากการรบัชาํระหนี=  มลูคา่ของทรพัยสิ์น ประมาณการคา่ใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและ
ความจาํเป็นในการรบัชาํระหนี=   
16.2.2. เมื2อไดร้ับทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหนี=  บริษัทจดัการจะนําทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรพัยสิ์นนั=นเพื2อใชใ้นการคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที2สามาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และจะดาํเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงันี=   
1. กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทที2กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมไีวซึ้2งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไป
เพื2อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 
2. กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทที2กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษทัจดัการจะจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวใน
โอกาสแรกที2สามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในระหวา่งที2บริษัทจดัการยงัไม่
สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าวในกรณีที2มีคา่ใชจ้า่ยในการ
บริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  
 
16.3. ในกรณีที2มีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี= หรือลกูหนี= ตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนี= ได ้บริษัทจดัการ
จะดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที2มชืี2ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัที2มพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหนี= หรือ
ลกูหนี= ตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนี= ได ้เป็นผูม้สิีทธิในเงนิไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื2นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี= ก็ได ้
ทั=งนี=  ในการดาํเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งนําตราสารแหง่หนี= หรือสิทธิเรียกรอ้งนั=นมารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนรวม  
 
เงื2อนไขเพิ2มเติม :  
ในการเฉลี2ยเงนิคนืแต่ละครั=งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษทัจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นวา่ เงนิไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที2ไดจ้าก
การรบัชาํระหนี= ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี2ยเงินคนืใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจนําเงนิไดสุ้ทธิดงักล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที2การเฉลี2ยเงนิคนืใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้ทั=งนี=  หากไดม้ีการจาํหน่าย
ทรพัยสิ์นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี= จนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธินั=นไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยในการเฉลี2ยเงนิคนื 
บริษทัจดัการอาจนําเงนิไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้ 
 
การชาํระเงนิหรือทรพัยสิ์นอื2นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที2ปรากฏชื2อ
ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาที2กาํหนด เท่านั=น  
 
17. การจดัทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน :  



  ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถ้ือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดเค Complex Return 3YC หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย กบับริษัทจดัการ 19  

 

บริษทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที2จดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑที์2ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐานไวก้อ่นวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถกูตอ้ง และการชาํระเงนิหรือทรพัยสิ์นอื2น รวมทั=งการใหสิ้ทธิหรือการจาํกดั
สิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที2ปรากฏรายชื2อในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนั
หรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหนา้ที2แลว้ 
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจาํนําหน่วยลงทุน ในกรณี
ดงันี=  
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที2การถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที2ของบริษัทจดัการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที2เสนอขายต่อผูล้งทุนที2มิใช่รายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาํใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามที2กาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทาง
มรดก 
(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที2บริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที2ที2เกี2ยวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้
 
18. ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหนึ2งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมด
ของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน วา่ดว้ยเรื2องหลกัเกณฑเ์กี2ยวกบั
ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที2ของบริษัทจดัการ  
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

การดาํเนินการใดที2โครงการจดัการกองทุนรวมหรอืกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท
จดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนที2ไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั=งปวง
เห็นชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 
 
มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที2ใหด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑที์2กาํหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มตินั=นเสียไป 
 
ในกรณีที2เป็นการขอมติเพื2อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื2องที2กระทบต่อสทิธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั ตอ้งไดร้บัมติโดย
เสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ2งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั=งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนั=น เวน้แต่กรณีที2กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ2มเติมดงัต่อไปนี= ดว้ย 
 
(1) ในกรณีที2เป็นการขอมติที2มผีลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมติผูถื้อหน่วยลงทุนที2ถือหน่วยลงทุนชนิดที2ไดร้บัผลกระทบเกินกึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(2) ในกรณีที2เป็นการขอมติที2มผีลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใด ใหไ้ดร้บัมติผูถ้ือหน่วยลงทุนที2
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ถือหน่วยลงทุนชนิดที2ไดร้บัผลกระทบเกนิกึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(3) ในกรณีที2เป็นการขอมติที2มผีลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ2ง ใหไ้ดร้บัมติผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดที2ไดร้บั
ผลกระทบเกนิกึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนั=น  
 
20. วิธีการแกไ้ขเพิSมเตมิขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ2มเติมส่วนใดส่วนหนึ2งของขอ้ผกูพนัที2เป็นไปตามวธีิการที2กาํหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสาระสาํคญัที2เป็นไปตาม
และไมข่ดัหรือแยง้กบัพระราชบัญญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑที์2ออกโดยอาศยั
อาํนาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้ผกูพนัส่วนที2แกไ้ขเพิ2มเติมนั=นมีผลผกูพนัคูส่ญัญา 
 
การแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้ผกูพนัในเรื2องที2กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญัตอ้งไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมากของ
ผูถื้อหน่วยลงทุน ทั=งนี=  เรื2องที2กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมนัียสาํคญั ใหร้วมถึง ขอ้กาํหนดเกี2ยวกบั
ผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงนิทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน และเรื2องที2ผูด้แูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบต่อสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนอยา่งมนัียสาํคญั 
 
การแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี=  ใหม้ผีลผกูพนัเมื2อไดร้ับความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไมต่อ้ง
ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้ผกูพนัใหม้ีสาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมที2แกไ้ขเพิ2มเติมโดยไดร้บัมติ
โดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน หรือ 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้ผกูพนันั=นเหมาะสม มีความจาํเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสาํคญั 
การแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้ผกูพนัไม่วา่กรณีใด ตอ้งกระทาํเป็นหนังสือลงลายมอืชื2อโดยบุคคลผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนับริษัท
จดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้มทั=งประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ีขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที2ทาํการและเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมเพื2อใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทั=งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทั=งเหตุผลและความจาํเป็นใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจาํปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนทั 2วไป)  
 
21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  
 
21.1. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี 
 
21.2. รายละเอยีดเพิ2มเติม :  
 
22. การเลกิกองทุนรวม :  
 
22.1. เงื2อนไขในการเลิกกองทุน :  
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1. เมื2อมจีาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 รายในวนัทาํการใด ๆ  
2. เมื2อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั 2งใหบ้ริษทัจดัการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีที2บริษทัจดัการกระทาํการหรืองดเวน้
กระทาํการจนก่อใหเ้กดิความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบติัหนา้ที2ของตน  
3. เมื2อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั=งหมดของโครงการจดัการ  
4. สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมตัิใหจ้ดัตั=งและจดัการกองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนทั 2วไป หากปรากฏวา่  
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ2งเกนิกวา่หนึ2งในสามของจาํนวน
หน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมดของกองทุนรวมนั=น เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด  
(ข) ในกรณีที2ปรากฏพฤติการณว์า่บริษัทจดัการดาํเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็นหรือตกลงกบับุคคล
อื2น อนัเป็นการปกปิดหรืออาํพรางลกัษณะที2แทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดที2ประสงค์
จะถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หนึ2งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั=งหมดของกองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนทั 2วไป  
5. สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั=งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีที2มเีหตุอนัควรสงสยัวา่
อาจมกีารจดัตั=งกองทุนรวมเพื2อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื2อ
เป็นเครื2องมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกจิของบุคคลหรือกลุ่มบคุคลใด และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้
ดาํเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลที2เกี2ยวขอ้งทาํการชี= แจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซึ2งในกรณีที2ไมม่ี
การชี= แจง หรือชี= แจงแลว้แต่ไม่อาจพิสจูน์หรอืทาํใหเ้ชื2อไดว้า่การจดัตั=งกองทุนรวมเป็นการจดัตั=งกองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนที2
มิใช่รายยอ่ยเป็นการทั 2วไปอยา่งแทจ้ริง และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั 2งบริษัทจดัการจะทาํการแกไ้ข หรือ
ดาํเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไมส่ามารถดาํเนินการตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั 2งได ้หรือดาํเนินการ
แลว้แต่ไม่สามารถทาํใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนที2มิใช่รายยอ่ยเป็นการทั 2วไปอยา่งแทจ้ริง  
6. เมื2อกองทุนครบกาํหนดอายโุครงการ  
 
22.2. การดาํเนินการของบริษัทจดัการ เมื2อเลิกกองทุนรวม :  
 
เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื2น เมื2อปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี= เพื2อ
เลิกกองทุน  
(ก) ยุติการรบัคาํสั 2งซื= อและคาํสั 2งขายคนืหน่วยลงทุนตั=งแต่วนัทาํการที2ปรากฏเหตุตาม 22.1  
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที2มีชื2ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน รวมทั=งแจง้เป็นหนังสือ
ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั=งนี=  ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการที2ปรากฏเหตุตาม 22.1  
(ค) จาํหน่ายทรพัยสิ์นที2เหลืออยูข่องกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการที2ปรากฏเหตุตาม 22.1 เพื2อ
รวบรวมเงนิเท่าที2สามารถกระทาํไดเ้พื2อชาํระค่ารบัซื= อคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  
(ง) ชาํระค่ารบัซื= อคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินที2รวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการ
นับแต่วนัทาํการที2ปรากฏเหตุตาม 22.1 และเมื2อไดด้าํเนินการชาํระค่ารบัซื= อคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อว่าเป็นการเลิก
กองทุน  
 
ในกรณีที2มีการเลิกกองทุนเพราะเหตุที2ทราบกาํหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจดัการจะดาํเนินการ ดงัต่อไปนี=   
(1) แจง้เป็นหนังสือใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และสาํนักงานทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบในกรณีที2หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมนั=นเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ทั=งนี=  ก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํ
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การ  
(2) ดาํเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื2อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั 2วไปทราบเรื2องดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือโดย
จดัใหม้ีขอ้มลูเรื2องดงักล่าวไว ้ณ สถานที2ในการซื= อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ และ  
(3) จาํหน่ายทรพัยสิ์นที2เหลืออยูข่องกองทุนรวมเพื2อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวนั เงนิฝากประเภท
ออมทรพัย ์และตั xวสญัญาใชเ้งนิที2มีกาํหนดระยะเวลาใชเ้งนิคืนเมื2อทวงถาม ใหเ้สร็จสิ= นก่อนวนัเลิกกองทุน  
 
23. การชาํระบญัชีเมืSอเลิกกองทุน :  

บริษทัจดัการจะจดัใหม้กีารชาํระบญัชี โดยจะแต่งตั=งผูช้าํระบญัชีที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื2อทาํ
หนา้ที2รวบรวม และแจกจ่ายทรพัยสิ์นที2คงเหลือจากการชาํระหนี= สินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั=งทาํ
การอยา่งอื2นตามแต่จาํเป็นเพื2อชาํระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จสิ= น ทั=งนี=  ตามหลกัเกณฑ ์เงื2อนไข และวธีิการที2คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด สาํหรบัคา่ใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยสิ์นของ
กองทุนรวมและผูช้าํระบญัชีจะดําเนินการเฉลี2ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเท่าที2คงเหลืออยูต่าม
สดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที2ผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานที2ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  
เมื2อไดช้าํระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้าํระบญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยส์นิคงคา้งอยูใ่หผู้ช้าํระบญัชีจดัการโอนทรพัยสิ์น
ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธิiของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
โครงการจดัการกองทุนรวมที2ผ่านการอนุมติัจากสาํนักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ2มเติมตามมาตรา 129 แหง่
พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที2แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ
กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ2งของขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม 
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คูมื่อผูล้งทุน Investor Guide  
สิทธิของผูล้งทุน Rights of Investors  
1. สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื2อบริษัทจดัการทุกแหง่ที2ไดม้อบหมายใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิตบุิคคลเป็นตวัแทนสนับสนุน
เพื2อการขายและรบัซื= อคืนหน่วยลงทุน The right to obtain a list of all management companies which have appointed 
any individuals or juristic persons to be their fund selling agents.  
2. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเกี2ยวกบัชื2อ ที2อยู ่ของบริษัทจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนและตวัแทนสนับสนุน  รวมทั=ง
ชื2อ  ที2อยู ่และเลขประจาํตวัของพนักงานผูท้าํหน้าที2ขายหรือรบัซื= อคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดงักล่าว The right to 
obtain information concerning the names and addresses of the Management Company, underwriters and 
distributors, as well as the names, addresses and identification numbers of staff who perform the duty of selling 
and redeeming mutual funds of such juristic persons.  
3. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี2ยวกบัความเสี2ยงที2เกี2ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนที2ไดร้บัคาํแนะนําเพื2อซื= อหน่วยลงทุนนั=น  
ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกี2ยวกบัความเสี2ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้เท็จจริงที2มีผลกระทบอยา่งมนัียสาํคญัต่อสทิธิประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อการตดัสินใจลงทุน  
เช่น  การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที2อยูใ่นขั=นตอนการดาํเนินการเพื2อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 
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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี2ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที2ตวัแทนอาจ
ไดร้บัจากการซื= อหรือขายคนืหน่วยลงทุน The right to obtain information concerning conflict of interest, such as fees 
or compensation which a distributor may receive from subscribing or redeeming of mutual funds.  
6. สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไมต่อ้งการรบัการติดต่อในลกัษณะที2เป็นการขายโดยผูล้งทุนมไิดร้อ้งขอ (Cold Calling)*  ผู ้
ลงทุนมีสทิธิดงันี=     The right to refuse any contact without a request of investor (cold calling), in which the investor 
shall have the following rights: 
1) ขอทราบชื2อผูติ้ดต่อ ชื2อนิติบุคคลที2ผูติ้ดต่อสงักดั To request the name of contact person and name of juristic  
person which the person making contact performs duties for.  
2) วตัถุประสงคใ์นการติดต่อ The objective of the contact.  
3) สิทธิที2ผูล้งทุนจะแสดงเจตนาวา่ ไม่ตอ้งการไดร้บัการติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.  
7. สิทธิของผูล้งทุนที2ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัที2จะยกเลิกคาํสั 2งซื= อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที2เป็นการขายโดย
ผูล้งทุนมไิดร้อ้งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption order in the 
case of cold calling.  
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การรอ้งเรียน Complaint 
1. วธีิการรอ้งเรียน Procedures for making a complaint 
ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถึงการรอ้งเรียนโดยทางวาจาที2มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรที2
เกี2ยวกบั The investor can file a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing, 
concerning. 
� การดาํเนินธุรกิจของบริษัทหรือตวัแทน หรือ the operation of the Company or its distributors, or 
� การปฏิบติัหนา้ที2ของพนักงานบริษัทหรือของตวัแทนอยา่งมีนัยสาํคญั    หรือ the performance of duties by the staff 
of the Company or its distributors, or 
� เกี2ยวกบัการปฏิบติัที2ผิดกฎหมาย ระเบยีบ หรือคาํสั 2งของทางราชการที2บริษัทหรือตวัแทนตอ้งถือปฏิบตัิ เช่น กระทําไม่
สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัต่อโครงการจดัการกองทุนรวม หรือหนังสือชี= ชวนของกองทุน หรือการเปิดเผย
ขอ้มลูสาํคญัต่อลกูคา้ หรือการกระทาํใดๆที2ก่อใหเ้กดิความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของลกูคา้  เป็นตน้ an act in violation of 
laws, regulations or orders of the authorities which must be observed by the Company or its selling agent for 
example, a dishonest act, an act in violation of the code of ethics or in contravention of the mutual fund 
management project or the fund prospectus, the disclosure of material information to customers or any act which 
causes damage to the assets of customers etc. 
2. สถานที2รอ้งเรียน Where to file a complaint 
� บริษทัจดัการ  Management Company  

ส่วนบริการลกูคา้  
 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

เลขที2 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั=น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 

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

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

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




