
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุน 
สวนขอมูลกองทุนรวม 

กองทุนเป ดเค เอน็แฮนซท์ เครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 
K Enhanced Credit 1 Fund Not for Retail Investors : KEC1-UI

กองทุนรวมสําหรบัผูล้งทุนสถาบนัและ
ผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษเท่านั �น

กองทุนรวมท �ีมคีวามเส �ียงสูงหรอืมคีวามซบัซ้อน
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กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 1 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Enhanced Credit 1 Fund Not for Retail Investors : KEC1-UI 

 

กองทุนน้ีไมถู่กจ ำกดัควำมเส่ียงดำ้นกำรลงทุนเช่นเดียวกบักองทุนรวมทัว่ไป  

จึงเหมำะกบัผูล้งทุนท่ีรบัผลขำดทุนระดบัสูงไดเ้ท่ำน้ัน 

และผูล้งทุนไมส่ำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลำ 1 ปี ได ้ดงัน้ัน หำกมีปัจจยัลบ 

ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรลงทุนดงักล่ำว ผูล้งทุนอำจสูญเสียเงินลงทุนจ ำนวนมำก 

 

ค าเตือน 

 

ขอ้ควำมในหนังสือช้ีชวนมิใช่ค ำแนะน ำทำงดำ้นภำษี บญัชี กฎหมำย หรือกฎระเบียบใดๆ ขอ้มูลใดๆ ท่ีบริษัทจดักำรหรือ

ผูส้นับสนุนกำรขำยของบริษัทจดักำรใหแ้ก่ผูล้งทุน (โดยลำยลักษณ์อกัษรหรือทำงวำจำ) มิใช่ค ำแนะน ำในกำรลงทุนใน

กองทุน และมิไดเ้ป็นกำรรบัรองหรือรบัประกนัผลตอบแทนท่ีจะไดจ้ำกกำรลงทุนในกองทุนตำมท่ีประมำณกำรไว ้ผูท่ี้สนใจ

จะลงทุนในกองทุนควรมัน่ใจว่ำ ตนมีควำมเขำ้ใจในลกัษณะของกองทุนและประเมินควำมสำมำรถในกำรยอมรบัควำมเส่ียง

และสถำนะทำงกำรเงินของตน ดังน้ัน ผู ้ลงทุนควรศึกษำขอ้มูลในหนังสือช้ีชวน ซ่ึงรวมถึงประโยชน์และควำมเส่ียงท่ี

เกี่ยวขอ้งและวิเครำะหก์ำรลงทุนในกองทุนดว้ยตนเอง ก่อนกำรตดัสินใจลงทุน  

กำรลงทุนในกองทุนน้ีเหมำะกบัผูล้งทุนท่ีสำมำรถรบัควำมเส่ียงจำกกำรสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือบำงส่วนได ้เน่ืองจำก

เงินลงทุนในกองทุนไม่ใช่เงินฝำกหรือภำระผูกพนัของธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินต่อผูล้งทุน และไม่ไดร้บักำรค ้ำประกนั

จำกธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินใดๆ รวมทั้ง กองทุนมีอำยุโครงกำรประมำณ 1 ปี ผูล้งทุนจึงไม่สำมำรถขำยคืนหน่วย

ลงทุนก่อนครบก ำหนดอำยุโครงกำรได ้

หน่วยลงทุนในกองทุนอยู่ภำยใตข้อ้จ ำกดักำรโอนและกำรขำยต่อ ซ่ึงหน่วยลงทุนน้ีอำจจะโอนหรือขำยต่อไม่ได ้เวน้แต่ 

ไดร้บัอนุญำตตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และกฎหมำย ก.ล.ต. ตำมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม

หรือออกใหม่เป็นครั้งครำว อยำ่งไรก็ตำม นอกจำกขอ้จ ำกดักำรโอนหรือขอ้ยกเวน้ดงักล่ำว ผูล้งทุนอำจไม่สำมำรถขำยหรือ

โอนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

  

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(กองทุนรวมส าหรบัผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น) 

กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซบัซอ้น 
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ลกัษณะส าคญั 

 

อายโุครงการ ประมำณ 1 ปี โดยไม่ต ำ่กวำ่ 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 

เดือน  

วนัท่ีท่ีไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน 27 มีนำคม 2562 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 22 – 29 เมษำยน 2562 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนตรำสำรหน้ี แบบก ำหนดอำยุโครงกำร 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเกี่ยวขอ้งกบัตรำสำรแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝำกทั้งในและ

ต่ำงประเทศ โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตรำสำรหน้ีและ/หรือเงินฝำกท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ำ่กว่ำท่ีสำมำรถลงทุน

ได ้(Non-Investment Grade) และท่ีไม่ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ (Unrated) อยำ่งไรก็ดี กองทุนอำจลงทุนใน

ตรำสำรหน้ีท่ีมีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือต ำ่กว่ำท่ีสำมำรถลงทุนได ้(Non – Investment grade) เฉพำะกรณีท่ีตรำสำรหน้ี

น้ันไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีสำมำรถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่ำน้ัน  

 

นอกจำกน้ี กองทุนในฐำนะเป็นผูร้บัโอนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเขำ้ท ำธุรกรรมในฐำนะผูข้ำย (Seller) สญัญำซ้ือขำย

ล่วงหน้ำประเภทสญัญำเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) กบัคู่สญัญำท่ีมฐีำนะ

เป็นผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตหรือผูซ้ื้อสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Buyer) ซ่ึงจะส่งผลใหก้องทุนมภีำระผูกพนัท่ีจะตอ้ง

ช ำระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเมื่อเกิดเหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ี (Credit event) ของสินทรพัย ์

(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference entity) ท่ี CDS อำ้งอิง โดยกองทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจำก

กำรด ำรงฐำนะผูร้บัโอนควำมเส่ียงดำ้นเครดิต  

 

รวมทั้ง กองทุนอำจลงทุนในธุรกรรมประเภทกำรซ้ือโดยมีสญัญำขำยคืน(Reverse repo) ธุรกรรมกำรใหย้มืหลกัทรพัย ์

(Securities lending) สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Derivatives) เพื่อกำรป้องกนัควำมเส่ียง (Hedging) และเพื่อกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตรำสำรท่ีมสีญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำแฝง 

(Structured Note) และหรืออำจมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือกำรหำดอกผลโดยวธีิอืน่ตำมท่ีส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุนลงทุนได ้ 

 

อยำ่งไรก็ตำม กองทุนจะไม่ท ำธุรกรรมกำรขำยหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยมืมำเพื่อกำรส่งมอบ (short sell) และธุรกรรมกำร

กูย้มืเงิน หรือกำรท ำ repo เพื่อประโยชน์ในกำรจดักำรลงทุน  

 

โดยปกติกองทุนลงทุนในต่ำงประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน่้อยกว่ำรอ้ยละ 80 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ซ่ึงกองทุนจะลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียนทั้งจ ำนวน อยำ่งไรก็
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ตำม ในกรณีเกิดเหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ี (Credit Event) ท่ีส่งผลใหก้องทุนตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่คู่สญัญำของ

สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำประเภทสญัญำเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) 

กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่ด ำรงอตัรำส่วนกำรลงทุนในต่ำงประเทศตำมขำ้งตน้  

 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีบริษัท

จดักำรพจิำรณำเห็นว่ำเหมำะสมภำยใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีท่ี

สถำนกำรณก์ำรลงทุนไม่เหมำะสม เช่น เกิดปัญหำดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำรและไมส่ำมำรถหำตรำสำรใหม่

ทดแทนได ้ภำวะตลำดและเศรษฐกิจมีควำมผนัผวน หรือเกิดเหตุกำรณไ์ม่ปกติ และ/หรือในกรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถ

เขำ้เป็นคู่สญัญำในฐำนะเป็นผูข้ำย (Seller) ในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำประเภทสญัญำเครดิตอนุพนัธ ์(Credit 

derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) ได ้ 

รายละเอียดการลงทุนของกองทุน  

กองทุนจะแบ่งกำรลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

สว่นที่ 1 กองทุนจะลงทุนในตรำสำรหน้ีและหรือเงินฝำกทั้งในและต่ำงประเทศ รวมทั้งอำจมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นใดตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนดใหก้องทุนตรำสำรหน้ีลงทุนได ้โดยจะลงทุนใน

ตรำสำรของผูอ้อกรำยใดๆ ไม่เกินรอ้ยละ 35 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน รวมกนัเป็นอตัรำส่วนรอ้ยละ 100 

ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

สว่นที่ 2 กองทุนจะเขำ้เป็นคูส่ญัญำในฐำนะผูข้ำย (Seller) สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำประเภทสญัญำเครดิตอนุพนัธ ์

(Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) (ผูร้บัโอนควำมเส่ียงดำ้นเครดิต) กบัคู่สญัญำท่ีมีฐำนะเป็นผู ้

ซ้ือ (Buyer) สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิต) ซ่ึงจะส่งผลใหก้องทุนมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระ

เงินใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเมื่อเกิดเหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ี (Credit event) ของสินทรพัย ์

(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference entity) ท่ี CDS อำ้งอิง โดยกองทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจำก

กำรด ำรงฐำนะผูร้บัโอนควำมเส่ียงดำ้นเครดิต ทั้งน้ี มลูค่ำตำมสญัญำดงักล่ำวจะคิดเป็นสดัส่วนประมำณรอ้ยละ 35 

ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี  

คู่สญัญา

ในฐานะ

ผูร้บัโอน

ความ

เสี่ยง

ดา้น

เครดิต

หรือ

ผูข้าย

สญัญา

ซ้ือขาย

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 1 หำ้มขำยผูล้งทุนรำยยอ่ย 
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ล่วงหนา้ 

(Seller) 

คู่สญัญา

ในฐานะ

ผูโ้อน

ความ

เสี่ยง

ดา้น

เครดิต

หรือผูซ้ื้อ

สญัญา

ซ้ือขาย

ล่วงหนา้ 

(Buyer) 

บมจ.ธนำคำรกสิกรไทย 

สินทรพัย์

อา้งอิง 

(Referen

ce 

obligatio

n) 

กำรช ำระเงินประมลูคล่ืนควำมถ่ียำ่น 900 MHz งวดท่ี 4 ซ่ึงคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร

โทรทศัน์และกจิกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) ออกใหแ้ก่ผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิง  

ผูอ้อก

สินทรพัย์

อา้งอิง 

(Referen

ce 

entity)  

บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ำกดั ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ BBB+ โดยบริษัท 

ทริสเรทต้ิง จ ำกดั  

วนัส้ินสุด

อายขุอง

สญัญา 

CDS 

(Schedul

ed 

Terminati

on Date) 

ประมำณ 1 ปี โดยวนัส้ินสุดอำยุของสญัญำ CDS จะเกิดขึ้ นภำยหลงัจำกวนัครบก ำหนดช ำระหน้ี (Scheduled 

Repayment Date) บวกดว้ยระยะผ่อนผนักำรช ำระหน้ี (Grace period) ของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งองิ โดยวนั

ส้ินสุดอำยุของสญัญำ CDS อำจส้ินสุดลงก่อนก ำหนดไดใ้นกรณีตำมหวัขอ้ ข.(1) กำรท่ีธุรกรรมส้ินสุดก่อน

ระยะเวลำท่ีก ำหนด ภำยใตห้วัขอ้ควำมเส่ียงของกองทุนในฐำนะผูร้บัโอนควำมเส่ียง  ซ่ึงในกรณีดงักล่ำวอำจ

ส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลตอบแทนโดยรวมท่ีกองทุนจะไดร้บัจำกธุรกรรม และบริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิ

ในกำรพิจำรณำเลิกกองทุน ซ่ึงส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัผลตอบแทนตำมท่ีระบุไว ้

เหตกุาร 1) กำรลม้ละลำย (Bankruptcy) – เหตุกำรณท่ี์บ่งถึงหรือยนืยนัว่ำผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงน้ันมภีำวะหน้ีสินลน้
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ณท์ี่มีผล

ตอ่การ

ช าระหน้ี 

(Credit 

event) มี

ดงัน้ี 

พน้ตวัหรือลม้ละลำย  

2) กำรไม่ช ำระหน้ี (Failure to Pay) – กำรท่ีผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงไม่สำมำรถช ำระเงินตำมสินทรพัยอ์ำ้งอิง 

(Reference obligation) ไดภ้ำยหลงัวนัครบก ำหนดช ำระหน้ี (Scheduled Repayment Date) และระยะผ่อน

ผนักำรช ำระหน้ี (Grace period)  

3) กำรปรบัโครงสรำ้ง (Restructuring) – มีกำรปรบัโครงสรำ้งในส่วนท่ีเกี่ยวกบัสินทรพัยอ์ำ้งองิ (Reference 

obligation) อยำ่งหน่ึงอยำ่งใดดงัต่อไปน้ี  

3.1 กำรปรบัลดยอดเงินตน้หรือค่ำธรรมเนียมใดๆ ท่ีพึงช ำระ หรือกำรเล่ือน หรือกำรทอดเวลำในกำรช ำระ

ออกไป อยำ่งไรก็ตำม จะไม่รวมถึงกรณีท่ีองคก์รภำครฐัประกำศผ่อนเวลำช ำระหน้ีเป็นกำรทัว่ไป ซ่ึงไม่ไดม้ี

สำเหตุมำจำกผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงปฏเิสธหรือผิดนัดช ำระหน้ี เช่น องคก์รภำครฐัประกำศเล่ือนก ำหนดกำร

ช ำระหน้ี หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกำรช ำระหน้ี เป็นตน้  

3.2 ขอ้เรียกรอ้งชั้นรอง (Subordination)  

4) เมื่อผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงไม่ช ำระหน้ีภำยในวนัครบก ำหนดช ำระหน้ีหรือมีกำรปรบัโครงสรำ้งสินทรพัย์

อำ้งอิง และเกิดเหตุกำรณอ์ยำ่งหน่ึงอยำ่งใดดงัต่อไปน้ี  

4.1 กำรปฏเิสธช ำระหน้ี (Repudiation) - ผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งองิปฏเิสธ ยกเวน้ ไม่ยอมรบั หรือบอกปัด

สินทรพัยอ์ำ้งอิง (Reference obligation) หรือยกขอ้ต่อสูเ้กี่ยวกบัควำมสมบรูณข์องสินทรพัยอ์ำ้งอิง 

(Reference obligation)  

4.2 กำรผ่อนเวลำช ำระหน้ี (Moratorium) - กำรท่ีผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิง หรือองคก์รภำครฐั (Governmental 

authority) ท่ีเกี่ยวขอ้งใดๆ ประกำศหรือก ำหนดใหม้ีกำรผ่อนเวลำช ำระหน้ี พกักำรช ำระหน้ี (Standstill) 

ต่อรอง (Roll over) หรือทอดเวลำกำรช ำระหน้ี (Deferral) ในส่วนท่ีเกี่ยวกบัสินทรพัยอ์ำ้งอิง (Reference 

obligation) อยำ่งไรก็ตำม จะไม่รวมถึงกรณีท่ีองคก์รภำครฐัประกำศผ่อนเวลำช ำระหน้ีเป็นกำรทัว่ไป ซึ่งไม่ได้

มีสำเหตุมำจำกผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงปฏเิสธหรือผิดนัดช ำระหน้ี เช่น องคก์รภำครฐัประกำศเล่ือนก ำหนดกำร

ช ำระหน้ี หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขกำรช ำระหน้ี เป็นตน้  

เง่ือนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน  

กรณีที่ 1 ไม่เกิดเหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ี (Credit Event) ของสินทรพัยอ์ำ้งอิง (Reference obligation) หรือผู ้

ออกสินทรพัยอ์ำ้งอิง (Reference entity)  

กองทุนจะช ำระคืนเงินตน้ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝำกทั้งในและต่ำงประเทศ และ

ผลตอบแทนจำกกำรเขำ้ท ำธุรกรรมในฐำนะผูข้ำย (Seller) สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำประเภทสญัญำเครดิตอนุพนัธ ์

(Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) ใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุน  

 

กรณีที่ 2 เกิดเหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ี (Credit Event) ของสินทรพัยอ์ำ้งอิง (Reference obligation) หรือผู ้

ออกสินทรพัยอ์ำ้งอิง (Reference entity)  

1) เมื่อเกิดเหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ี (Credit event) ของสินทรพัยอ์ำ้งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้อก

สินทรพัยอ์ำ้งอิง (Reference entity) กองทุนจะตอ้งน ำเงินลงทุนในส่วนของตรำสำรแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝำกทั้งใน

และต่ำงประเทศท่ีลงทุนอยูม่ำช ำระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตตำมขนำดของธุรกรรมท่ีกองทุนเขำ้เป็น

คู่สญัญำ (Notional Amount) ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอำจไม่ไดเ้งินตน้และผลตอบแทนจำกตรำสำรแห่งหน้ีและ/หรือ

เงินฝำกดงักล่ำวท่ีกองทุนน ำเงินลงทุนมำช ำระใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิต  

2) ภำยหลงัจำกท่ีกองทุนช ำระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตครบตำมสญัญำ มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน



6 

 

จะลดลงเท่ำกบัขนำดของธุรกรรมท่ีกองทุนเขำ้เป็นคู่สญัญำ (Notional Amount) อยำ่งไรก็ตำม เพื่อใหก้องทุนและผูถื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนไดร้บัควำมสูญเสียน้อยท่ีสุด บริษัทจดักำรจะก ำหนดหนำ้ท่ีใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิต

ในกำรใชค้วำมพยำยำมอยำ่งดีท่ีสุดในกำรเรียกใหผู้อ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงช ำระคืนเงินท่ีคงคำ้งและถึงก ำหนดช ำระ

ส ำหรบัสินทรพัยอ์ำ้งอิง (“เงินท่ีเรียกใหช้ ำระคืน (Recovery)”) และจะจดัใหม้ีกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยเพื่อใหเ้งิน

ท่ีเรียกช ำระคืนตำมสดัส่วนของจ ำนวนเงินท่ีกองทุนไดช้ ำระใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตต่อมลูค่ำทั้งหมดของ

สินทรพัยอ์ำ้งอิงน้ันส่งผ่ำนมำยงักองทุน หรือผูสื้บสิทธิของกองทุน (Successor) หรือตวัแทนท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด 

โดยผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่ำใชจ้ำ่ยท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรด ำเนินกำรเรียกช ำระคืนทั้งหมด ซ่ึงใน

ท่ีสุดแลว้กองทุนจะด ำเนินกำรเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยตำมสดัส่วนของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือ

ครอง  

3) ส ำหรบัในส่วนของตรำสำรแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝำกทั้งในและต่ำงประเทศท่ีเหลืออยู ่กองทุนจะถือจนครบก ำหนด

อำยุของทรพัยสิ์นและช ำระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตำมสดัส่วนของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือครอง  

ประมาณการอตัราการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิในกรณีไม่เกิดเหตกุารณท่ี์มีผลตอ่การช าระหน้ี (Credit 

Event)  

เมื่อส้ินสุดอำยุโครงกำร บริษัทจดักำรจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัรำผลตอบแทนโดยเฉล่ียประมำณ

รอ้ยละ 2.60 ต่อปีของเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงค ำนวณจำกกำรลงทุนส ำหรบัระยะเวลำประมำณ 1 ปี โดยพอรต์กำร

ลงทุนของกองทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มรีำยละเอียดของตรำสำรท่ีจะลงทุน ดงัน้ี 

ตราสารที่ลงทุน/การเขา้ท าธุรกรรมของกองทุน 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือ

ของผูอ้อก

ตราสาร*** 

ประมาณ

การ

ผลตอบแทน 

ของตราสาร  

ในรูปเงิน

บาท**** 

(ตอ่ปี) 

ประมาณการ

สดัสว่น 

การลงทุน/การ

เขา้ท าธุรกรรม 

โดยประมาณ 

ประมาณการ

ผลตอบแทนท่ี

กองทุนจะไดร้บัใน

รูปเงินบาท 

(ตอ่ปี) 

สว่นที่ 1 * 

การลงทุนใน 

ตราสารแห่งหน้ี 

และ/หรือเงินฝาก 

บตัรเงินฝำก  Qatar National 

Bank, ประเทศกำตำร ์
Aa3/Moody's 2.70% 35.00% 0.95% 

เงินฝำก Commercial Bank 

of Qatar, ประเทศกำตำร ์
A3/Moody's 2.62% 35.00% 0.92% 

ตรำสำรหน้ี Malayan 

Banking Berhad, ประเทศ

มำเลเซีย 

A3/Moody's 2.15% 30.00% 0.65% 

สว่นที่ 2 ** 

การเขา้ท าธุรกรรม 

ธุรกรรมในฐำนะผูข้ำย 

(Seller) สญัญำซ้ือขำย

ล่วงหน้ำประเภทสญัญำ

เครดิตอนุพนัธ ์(Credit 

derivatives) ท่ีเป็น Credit 

  35.00% 0.70% 
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* ส ำหรบักำรลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝำกทั้งในและต่ำงประเทศในส่วนท่ี 1 บริษทัจดักำรจะใชดุ้ลยพินิจ

ในกำรเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุนหรือสดัส่วนกำรลงทุนไดก้็ต่อเมื่อเป็นกำรด ำเนินกำรภำยใตส้ถำนกำรณท่ี์จ ำเป็น

และสมควรเพื่อรกัษำผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส ำคญั โดยไม่ท ำใหค้วำมเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไป

อยำ่งมีนัยส ำคญั โดยบริษัทอำจพิจำรณำลงทุนในตรำสำรหน้ีอืน่แทน และ/หรือเพิ่มเติมจำกตรำสำรท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ 

ซ่ึงตรำสำรดงักล่ำวจะอยูภ่ำยใตก้รอบกำรลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ำกดั โดยประมำณกำรอตัรำผลตอบแทนของ

ตรำสำรท่ีลงทุนอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวอำจท ำใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บั

ผลตอบแทนตำมอตัรำท่ีประมำณกำรไว ้ 

** ประมำณกำรผลตอบแทนและสดัส่วนกำรเขำ้ท ำธุรกรรมในฐำนะผูข้ำย (Seller) สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำประเภท

สญัญำเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) ในส่วนท่ี 2 อำจเปล่ียนแปลงได ้หรือ

ในกรณีท่ีธุรกรรม CDS ส้ินสุดก่อนระยะเวลำท่ีก ำหนด จะส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตำมอตัรำท่ี

ประมำณกำรไว ้ 

ทั้งน้ี สดัส่วนกำรเขำ้ท ำธุรกรรมในฐำนะผูข้ำย (Seller) สญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำประเภทสญัญำเครดิตอนุพนัธ ์(Credit 

derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) จะค ำนวณโดยใชม้ลูคำ่ตำมสญัญำ (Notional Amount) โดยอตัรำ

ผลตอบแทนจำกกำรเขำ้ท ำธุรกรรมดงักล่ำวอยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขวำ่ จะตอ้งไม่เกิดเหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ี 

(Credit Event) ของสินทรพัยอ์ำ้งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิง (Reference entity) ตำมท่ีได้

ระบุไวใ้นโครงกำร  

*** สถำบนักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีแสดงขำ้งตน้ เป็นเพยีงหน่ึงในสถำบนักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีบริษัท

จดักำรจะใชป้ระกอบกำรพิจำรณำลงทุน  

**** ขอ้มลูจำกอตัรำผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตรำสำร หรือจำกผูข้ำย ณ วนัท่ี 10 เมษำยน 2562  

***** ค่ำใชจ้ำ่ยของกองทุนสำมำรถเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยไม่เกินจำกท่ีระบุไวใ้นโครงกำร  

ความเสี่ยงของกองทุนในฐานะผูร้บัโอนความเสี่ยงดา้นเครดิตจากการเขา้ท าธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) สญัญา

ซ้ือขายล่วงหนา้ประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) โดยรวมถึงแต่

ไม่จ ำกดัเพียงปัจจยัควำมเส่ียงดงัต่อไปน้ี  

ก. ความเส่ียงเม่ือเกิดเหตกุารณท่ี์มีผลตอ่การช าระหน้ี (Credit event)  

เมื่อเกิดเหตุกำรณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (Credit Event) ภำยในระยะเวลำหน่ึง ซ่ึงโดยทัว่ไปจะไม่

เกินวนัท่ีก ำหนดใหเ้ป็นวนัส้ินสุดของธุรกรรม (รวมเรียกว่ำ “ระยะเวลำท่ีมีควำมเส่ียง”) กองทุนอำจมีหนำ้ท่ีตอ้งช ำระ

จ ำนวนเงินท่ีช ำระเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิต ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบดำ้นลบต่อมลูค่ำของกองทุนเมื่อ

กองทุนตอ้งช ำระจ ำนวนเงินท่ีช ำระเป็นเงินสดเมื่อเกิดเหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ีตำมท่ีจะไดก้ล่ำวต่อไปน้ี  

เมื่อกองทุนตอ้งช ำระจ ำนวนเงินท่ีช ำระเป็นเงินสด มลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนจะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจำกกำรช ำระ

เงินดงักล่ำว ซ่ึงจะเท่ำกบัขนำดของธุรกรรมท่ีกองทุนเขำ้เป็นคู่สญัญำ (Notional Amount) อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรจะ

ด ำเนินมำตรกำรเพื่อใหก้องทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไดร้บัควำมสูญเสียน้อยท่ีสุดดว้ยกำรก ำหนดหนำ้ท่ีใหแ้ก่ผู ้

โอนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตในกำรใชค้วำมพยำยำมอยำ่งดีท่ีสุดในกำรเรียกใหผู้อ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงช ำระคืนเงินท่ีคงคำ้ง

Default Swap (CDS) 

ประมำณกำรคำ่ใชจ้่ำยกองทุน (ถำ้มี)***** (0.62%) 

ประมำณกำรผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเม่ือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 2.60% 
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และถึงก ำหนดช ำระส ำหรบัสินทรพัยอ์ำ้งอิง (“เงินท่ีเรียกใหช้ ำระคืน (Recovery)”)) ภำยหลงัจำกท่ีกองทุนช ำระเงินใหแ้ก่

ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเป็นท่ีเรียบรอ้ย บริษัทจดักำรจะจดัใหม้ีกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยเพื่อใหเ้งินท่ีเรียกช ำระคืน

ตำมสดัส่วนของจ ำนวนเงินท่ีกองทุนไดช้ ำระใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตต่อมลูค่ำทั้งหมด (Notional Amount) ของ

สินทรพัยอ์ำ้งอิงน้ันส่งผ่ำนมำยงักองทุน หรือผูสื้บสิทธิของกองทุน (Successor) หรือตวัแทนท่ีบริษัทจดักำรก ำหนด ซ่ึงใน

ท่ีสุดแลว้จะด ำเนินกำรเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยตำมสดัส่วนของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันถืออยู ่อน่ึง 

หน้ำท่ีเช่นวำ่น้ีใหค้งอยูต่่อไปแมภ้ำยหลงักำรบอกเลิกธุรกรรม อยำ่งไรก็ตำม ยงัคงมีควำมไม่แน่นอนวำ่ ผูโ้อนควำมเส่ียง

ดำ้นเครดิตจะสำมำรถเรียกเงินท่ีเรียกใหช้ ำระคืนไดห้รือไม่และเป็นจ ำนวนเงินเท่ำใด ซ่ึงในกรณีดงักล่ำวขึ้ นอยูก่บั  

(ก) ควำมสำมำรถของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงในกำรปฏบิติัหน้ำท่ีเกี่ยวกบัสินทรพัยอ์ำ้งอิงเมื่อเกิดเหตุกำรณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบั

ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี และ  

(ข) ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะสำมำรถปฏบิติัหนำ้ท่ีโดยใชค้วำมพยำยำมอยำ่งดีท่ีสุดไดอ้ยำ่งไรและเพียงใดในกำร

เรียกใหผู้อ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงช ำระคืนเงินท่ีคงคำ้ง  

ดงัน้ัน บริษัทจดักำรจึงก ำหนดใหม้ีขอ้ตกลงท่ีก ำหนดใหผู้โ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตรบัรองท่ีจะคง unhedged economic 

exposure ไวไ้ม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 65 ของมลูค่ำสินทรพัยอ์ำ้งอิง (ตรำบเท่ำท่ียงัคงมีสินทรพัยอ์ำ้งอิงน้ันอยู)่ เพื่อใหผู้โ้อน

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิตยงัคงมีส่วนไดเ้สีย (skin in the game) เมื่อกระท ำกำรในฐำนะท่ีเป็นผูแ้ทนในกำรเรียกใหผู้อ้อก

สินทรพัยอ์ำ้งอิงช ำระคืนเงินท่ีคงคำ้ง  

 

ข. เหตกุารณเ์กิดข้ึนในระยะเวลาท่ีไม่เหมาะสม  

(1) การทีธุ่รกรรมส้ินสุดก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด  

เมื่อคู่สญัญำไม่สำมำรถตกลงกนัไดเ้กี่ยวกบัผูสื้บสิทธิของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิง (ไดแ้ก่ ผูสื้บสิทธิของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิง

เดิมตำมท่ีคู่สญัญำจะไดต้กลงร่วมกนัในกรณีท่ีผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงเดิมส้ินสภำพลงและสินทรพัยอ์ำ้งอิงน้ันโอนไปยงั

บุคคลอื่นโดยเหตุแห่งกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยบริษัท (เช่น กำรควบรวมกิจกำร) ในระหวำ่งระยะเวลำท่ีมีควำมเส่ียง 

ทั้งน้ี ตำมท่ีไดก้ล่ำวในรำยละเอยีดต่อไปในขอ้ ค.(1) ดำ้นล่ำงน้ี)) รวมทั้งกำรท่ีมีสินทรพัยอ์ำ้งอิงเพิ่มเติม หรือสินทรพัย์

อำ้งอิงทดแทนสินทรพัยอ์ำ้งอิงเดิม (ตำมรำยละเอียดท่ีไดก้ล่ำวต่อไปในขอ้ ค. ดำ้นล่ำงน้ีน้ัน) อำจท ำใหธุ้รกรรมส้ินสุดลง

ก่อนก ำหนด ในกรณีดงักล่ำวอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลตอบแทนโดยรวมท่ีกองทุนจะไดร้บัจำกธุรกรรม และบริษัท

จดักำรขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำเลิกกองทุน ซ่ึงส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัผลตอบแทนตำมท่ีระบุไวไ้ด ้ 

(2) ความเส่ียงภายหลงัจากวนัท่ีก าหนดใหเ้ป็นวนัส้ินสุดอายขุองสญัญา CDS  

ในบำงกรณี วนัไถ่ถอนอำจเกิดขึ้ นภำยหลงัจำกวนัท่ีก ำหนดใหเ้ป็นวนัส้ินสุดอำยุของสญัญำ CDS ทั้งน้ี ตำมท่ีบริษัทจดักำร

จะพิจำรณำเห็นวำ่จ ำเป็น กรณีเช่นวำ่น้ีไดแ้ก่ ระยะเวลำบำงช่วงท่ี 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions ซ่ึง 

International Swaps and Derivatives Association, Inc. ประกำศใชน้ั้นก ำหนดไว ้โดยเกิดขึ้ นภำยหลงัจำกวนัท่ีก ำหนดให้

เป็นวนัส้ินสุด เช่น ระยะเวลำส ำหรบักำรน ำส่งค ำบอกกล่ำว กำรประเมินค่ำสินทรพัยอ์ำ้งอิง และ/หรือกำรช ำระจ ำนวนเงิน

ท่ีช ำระเป็นเงินสดเมื่อเกิดเหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ี (Credit Event) ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ท ำใหม้ีควำมเป็นไป

ไดแ้ละมีควำมจ ำเป็นท่ีกองทุนอำจก ำหนดวนัไถ่ถอนภำยหลงัจำกวนัท่ีก ำหนดใหเ้ป็นวนัส้ินสุดได ้ 

ค. การเปล่ียนแปลงลกัษณะความเสี่ยงดา้นเครดิตของกองทุน  

(1) การลม้ละลายซ่ึงเป็นเหตกุารณท่ี์มีผลตอ่การช าระหน้ีของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Bankruptcy Credit Event)  

เหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ีของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิง (Credit Event) ทั้ง 4 ประเภทตำมธุรกรรมน้ันเป็นเหตุกำรณ์

ส ำหรบัสินทรพัยอ์ำ้งอิงเท่ำน้ัน เวน้แต่กรณีท่ีเป็นกำรลม้ละลำย ซ่ึงอำจจะเกี่ยวขอ้งกบัหนำ้ท่ีส่วนอื่นของผูอ้อกสินทรพัย์

อำ้งอิง เหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ีของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิง (Credit Event) ดงักล่ำวน้ีมิไดจ้ ำกดัเฉพำะส ำหรบั

สินทรพัยอ์ำ้งอิงของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงเท่ำน้ัน แต่ยงัหมำยรวมถึงเหตุกำรณต่์ำงๆ ดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ กำรท่ีผูอ้อก

สินทรพัยอ์ำ้งอิงเลิกกิจกำร (ซ่ึงมิไดเ้กิดจำกกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยบริษัท) กำรท่ีผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงไม่สำมำรถ

ช ำระหน้ีได ้ผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงเจรจำต่อรองเกี่ยวกบักำรช ำระหน้ีกบั หรือเพื่อประโยชน์ของเจำ้หน้ีเป็นกำรทัว่ไป หรือ
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กำรมีมติเลิกบริษัท กำรริเร่ิมกระบวนกำร หรือกรณีท่ีมีกระบวนพิจำรณำเกี่ยวกบักฎหมำยลม้ละลำย กำรแต่งตั้งเจำ้หน้ำท่ี

ในกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนพิจำรณำคดีลม้ละลำย และกำรบงัคบัคดีเอำกบัสินทรพัยท์ั้งหมดหรือส่วนท่ีส ำคญัของผูอ้อก

สินทรพัยอ์ำ้งอิง หรือเหตุกำรณอ์ื่นใดท่ีสำมำรถเทียบเคียงกนัได ้ 

(2) การเปล่ียนแปลงผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง  

บริษัทจดักำรเขำ้ท ำธุรกรรมในนำมกองทุน โดยควำมเส่ียงดำ้นเครดิตบำงประกำรท่ีเกี่ยวกบัสินทรัพยอ์ำ้งอิงน้ันโอนจำกผู้

โอนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตไปยงักองทุนในฐำนะท่ีเป็นผูร้บัโอนควำมเส่ียงดำ้นเครดิต ขอ้ตกลงต่ำงๆ ในกำรท ำธุรกรรมน้ัน

คู่สญัญำไดเ้จรจำต่อรองและจดัท ำร่ำงสญัญำขึ้ นเพื่อใหค้วำมเส่ียงดำ้นเครดิตน้ันจ ำกดัอยูเ่ฉพำะสินทรพัยอ์ำ้งอิง ทั้งน้ี มี

ขอ้ยกเวน้เพียงประกำรหน่ึง หำกผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงส้ินสภำพไป และสินทรพัยอ์ำ้งอิงทั้งหมด (ตลอดจนสินทรพัยอ์ำ้งอิง

เพิ่มเติมดว้ย ถำ้มี) โอนไปยงับุคคลอื่นโดยเหตุแห่งกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยบริษัท (เช่น กำรควบรวมกิจกำร) ใน

ระหว่ำงระยะเวลำท่ีมีควำมเส่ียง (“เหตุกำรณท่ี์มีกำรสืบสิทธิ”) คู่สญัญำอำจตกลงกนัเพื่อก ำหนดบุคคลอื่นใดใหเ้ป็นผูสื้บ

สิทธิของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงเดิม (“ผูสื้บสิทธิ”) ส ำหรบัทั้งธุรกรรมได ้ในกรณีเช่นว่ำน้ี กองทุนจะกลบัเป็นผูม้ีควำมเส่ียง

เครดิตต่อผูสื้บสิทธิเน่ืองจำกผูสื้บสิทธิดงักล่ำวเป็นผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงคนใหม่ท่ีมำทดแทนผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงเดิม  

(3) การเปล่ียนแปลงสินทรพัยอ์า้งอิง  

กำรเขำ้ท ำธุรกรรมน้ัน กองทุนมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตส ำหรบัเฉพำะสินทรพัยอ์ำ้งอิงเท่ำน้ัน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีท่ีมี

ควำมเส่ียงเกินกว่ำท่ีก ำหนดไวส้ ำหรบัสินทรพัยอ์ำ้งอิง แต่อยำ่งไรก็ตำม จะเป็นควำมเส่ียงของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิง  

(ก) เหตกุารณท์ี่ท  าใหส้ินทรพัยอ์า้งอิงลดลง  

อำจมีกรณีท่ีปริมำณสินทรพัยอ์ำ้งอิงลดลงก่อนวนัท่ีก ำหนดใหม้กีำรช ำระเงิน โดยลดลงต ำ่กว่ำ Notional Amount ซ่ึงกรณี

ดงักล่ำวอำจเกิดจำกเหตุกำรณท่ี์อยูใ่นควำมควบคุมหรือนอกควำมควบคุมของผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิต เช่น กำรท่ีผู ้

ออกสินทรพัยอ์ำ้งอิงช ำระเงินตำมสินทรพัยอ์ำ้งอิงก่อนล่วงหน้ำ หรือกำรท่ีผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตโอนสิทธิตำม

สินทรพัยอ์ำ้งอิงใหแ้ก่บุคคลอื่น เมื่อเกิดเหตุกำรณเ์ช่นว่ำน้ี ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (โดยมกีำรตกลงจำกกองทุนผ่ำน

บริษัทจดักำร) จะก ำหนดใหห้น้ำท่ีของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงประกำรหน่ึงหรือมำกกว่ำน้ันเป็นสินทรพัยอ์ำ้งอิงเพิ่มเติม 

(“สินทรพัยอ์ำ้งอิงเพิ่มเติม”) ซ่ึงภำยหลงัแต่น้ัน จ ำนวนรวมของ Notional Amount ของสินทรพัยอ์ำ้งอิงท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 

และอยำ่งน้อยสินทรพัยอ์ำ้งอิงเพิ่มเติมจะเท่ำกบัจ ำนวน Notional Amount เช่นน้ี จะท ำใหก้องทุนตอ้งรบัควำมเส่ียงดำ้น

เครดิตส ำหรบัหน้ำท่ีอืน่ (ซ่ึงมิใช่สินทรพัยอ์ำ้งอิงท่ีมีอยูแ่ต่เดิม) ของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงตำมท่ีไดก้ ำหนดใหเ้ป็นสินทรพัย์

อำ้งอิงเพิ่มเติม  

(ข) เหตกุารณท์ดแทน  

อำจมีควำมเป็นไปไดท่ี้บำงช่วงเวลำในระหวำ่งระยะเวลำท่ีมีควำมเส่ียงน้ัน สินทรพัยอ์ำ้งอิงจะมิไดเ้ป็นหน้ำท่ีของผูอ้อก

สินทรพัยอ์ำ้งอิงอีกต่อไป (โดยสำเหตุอื่นนอกจำกเหตุกำรณท่ี์มกีำรสืบสิทธิ หรือ เหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ีของผู้

ออกสินทรพัยอ์ำ้งอิง (Credit Event)) (“เหตุกำรณท์ดแทน”) ในกรณีเช่นว่ำน้ี ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตและกองทุนโดย

ผ่ำนบริษัทจดักำรอำจตกลงเกี่ยวกบักำรทดแทนสินทรพัยอ์ำ้งองิ (“สินทรพัยอ์ำ้งอิงทดแทน”) ซ่ึงจะตอ้งเป็นหน้ำท่ีโดย

ชอบของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิง  

 

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest)  

เน่ืองจำกกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทจดักำร (บริษัทยอ่ย) ในฐำนะผูจ้ดัตั้งและ

จดักำรกองทุนซ่ึงเป็นผูร้บัโอนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตกบับมจ.ธนำคำรกสิกรไทย (บริษัทแม่) ซ่ึงมีฐำนะเป็นผูโ้อนควำม

เส่ียงดำ้นเครดิต ดงัน้ัน ธุรกรรมน้ีจึงเป็นธุรกรรมท่ีก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซ่ึงมี

รำยละเอียดดงัน้ี  

(ก) บริษัทจดักำรมีควำมเกี่ยวขอ้งกบัผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตในฐำนะท่ีเป็นบริษัทยอ่ยของผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิต  

(ข) ขอ้ตกลงต่ำงๆ ในกำรท ำธุรกรรมน้ัน คูส่ญัญำไดเ้จรจำต่อรองและไดข้อ้ยุติโดยใชข้อ้ตกลงทำงกำรคำ้ในลกัษณะ

เดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณเ์ดียวกนั ดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพล
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ในกำรท่ีเป็นบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวขอ้ง (arm’s length basis)  

(ค) ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท ำหน้ำท่ีเป็นผูแ้ทนในกำรค ำนวณมลูคำ่ยุติธรรมของธุรกรรม (Calculation Agent)  

(ง) กำรท ำธุรกรรม กองทุนจะไดร้บัค่ำตอบแทนบำงประกำรในรูปแบบของค่ำธรรมเนียม (เช่น จ ำนวนเงินท่ีก ำหนดไว้

แน่นอน) จำกผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิต และ  

(จ) เมื่อเกิดเหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ี (Credit event) ของสินทรพัย ์(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์

(Reference entity) ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตมีสิทธิไดร้บัจ ำนวนเงินท่ีช ำระเป็นเงินสดไม่เกิน Notional Amount จำก

กองทุน 
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ค าถาม/ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อยา่งไร 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนส ำหรบัผูล้งทุนสถำบนัและผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษเท่ำน้ัน โดยกองทุนไม่มีกำรแบ่งชนิดของ

หน่วยลงทุน 

1.2 กองทุนน้ีมีจ  านวนเงินทุนของโครงการเทา่ใด 

1,500 ลำ้นบำท  

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลา

เทา่ใด 

กำรลงทุนในกองทุนน้ีเหมำะกบัผูล้งทุนท่ีมีควำมเขำ้ใจในทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนและรบัควำมเส่ียงไดสู้งมำกกว่ำ

ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนจะสรำ้งผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหน้ีและ/หรือเงินฝำกทั้งในและต่ำงประเทศ 

รวมถึงกองทุนจะเขำ้ท ำธุรกรรมในฐำนะผูข้ำย (Seller) สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำประเภทสัญญำเครดิตอนุพันธ์ 

(Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) กับคู่สัญญำท่ีมีฐำนะเป็นผูซ้ื้อสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 

(Buyer) ซ่ึงจะส่งผลใหก้องทุนมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเมื่อเกิดเหตุกำรณ์

ท่ีมีผลต่อกำรช ำระหน้ี (Credit event) ของสินทรัพย ์(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรัพย ์(Reference 

entity) ท่ี CDS อำ้งอิง อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกเป็นกองทุนท่ีมีอำยุประมำณ 1 ปี และ ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่

สำมำรถสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองได ้เงินลงทุนท่ีจะน ำมำลงทุนในกองทุนน้ีจะตอ้งเป็นเงินส่วนท่ีสำมำรถ

ลงทุนไดต้ำมอำยุกองทุน  

1.4  ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุน 

 กรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ท่ีมีผลต่อกำรช ำระหน้ี (Credit event) ของสินทรัพย ์(Reference obligation) หรือผู ้

ออกสินทรพัย ์(Reference entity) กองทุนจะตอ้งน ำเงินลงทุนในส่วนของตรำสำรแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝำก

ทั้งในและต่ำงประเทศท่ีลงทุนอยู่มำช ำระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตตำมขนำดของธุรกรรมท่ี

กองทุนเขำ้เป็นคู่สญัญำ (Notional Amount)  

 กรณีท่ีผูอ้อกตรำสำรหรือสถำบันผูร้ับเงินฝำกไม่สำมำรถช ำระเงินและดอกเบ้ียตำมก ำหนดระยะเวลำ  ซ่ึง

ควำมเส่ียงดังกล่ำวอำจสูงกว่ำกองทุนประเภทตรำสำรหน้ีทัว่ไป เน่ืองจำกกองทุนจะลงทุนในตรำสำรหน้ี 

และ/หรือเงินฝำกของสถำบนักำรเงินท่ีมีอนัดับควำมน่ำเช่ือถือต ำ่กว่ำอนัดับท่ีสำมำรถลงทุนได ้หรือท่ีไม่มี

กำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ 

 กรณีท่ีกองทุนไม่สำมำรถจ ำหน่ำยจ่ำยโอนตรำสำรหน้ีท่ีกองทุนถืออยู่ในรำคำท่ีเหมำะสมและภำยใน

ระยะเวลำอนัสมควรเพื่อน ำเงินมำช ำระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เน่ืองจำกมีขอ้จ ำกดัในกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอน
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ตรำสำรดังกล่ำวตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของตรำสำรดังกล่ำว หรือไม่มีตลำดรองส ำหรับทรัพยสิ์นท่ี

กองทุนลงทุน หรือมีตลำดรอง แต่รำคำในตลำดรองอำจจะต ำ่กว่ำรำคำเสนอขำยหรือรำคำท่ีกองทุนซ้ือ

ทรพัยสิ์นดงักล่ำว 

 กรณีท่ีจ ำนวนเงินท่ีกองทุนมีสิทธิไดร้บัคืนจำกกำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศตอ้งถูกหกั

ภำษีตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 กรณีท่ีผูเ้ก็บรกัษำตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศ นำยหน้ำผูถื้อตรำสำรหน้ีต่ำงประเทศแทนหรือในนำมของกองทุน 

ธนำคำร หรือหน่วยงำนทอ้งถ่ินอื่นๆ ไม่ช ำระเงินท่ีตนไดร้บัมำจำกผูอ้อกตรำสำรหน้ีใหแ้ก่กองทุน 

 กรณีท่ีเกิดควำมผิดปกติของตลำดอตัรำแลกเปล่ียนท ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปล่ียนเงินกลบัไดต้ำมอตัรำและ

ระยะเวลำท่ีก ำหนด หรือสำมำรถแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ต่ไม่สำมำรถน ำเงินกลับเขำ้มำใน

ประเทศได ้

 กรณีท่ีกองทุนเสียโอกำสในกำรรบัผลตอบแทนท่ีดีขึ้ น เน่ืองจำกสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ีกองทุนเขำ้ท ำ เพื่อ

ป้องกนัควำมเส่ียงมีกำรเคล่ือนไหวของรำคำหรืออตัรำแลกเปล่ียนแตกต่ำงไปจำกผลตอบแทนท่ีกองทุนตั้งใจ

จะคุม้ครองควำมเส่ียง 

 กรณีท่ีคู่สญัญำธุรกรรมป้องกนัควำมเส่ียงท่ีกองทุนเขำ้ท ำอำจมีผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินท่ีดอ้ยลง 

จึงขำดสภำพคล่องท่ีจะจ่ำยเงินตำมภำระผูกพัน ท ำใหผิ้ดสัญญำหรือไม่สำมำรถช ำระหน้ีได้ และอัตรำ

แลกเปล่ียนมีควำมผันผวนจนอำจมีผลกระทบในทำงลบต่อมูลค่ำของกำรลงทุนของกองทุนหรือรำยไดจ้ำก

กำรลงทุนของกองทุน 

 กรณีท่ีสถำบนัผูร้บัฝำกเงินช ำระคืนเงินฝำกก่อนครบก ำหนด หรือใชสิ้ทธิใดๆ ตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของ

เงินฝำก 

1.5 กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

1.6 กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

เมื่อส้ินสุดอำยุโครงกำร 

1.7  ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเส่ียง  

  1.7.1 กองทุนรวมก าหนดอตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อยา่งไร 

กองทุนมีกำรก ำหนดอตัรำส่วนกำรลงทุนท่ีค ำนวณตำมผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญำ (Single entity 

limit) ส ำหรบัสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ีกระท ำนอกศูนยซ้ื์อขำยสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (OTC Derivatives) 

โดย net exposure ท่ีเกิดจำกกำรลงทุนใน derivatives ตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV ตำมตำรำงสรุป

อตัรำส่วนของกองทุนรวม  
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โดยรำยละเอียดกำรค ำนวณมลูค่ำกำรลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ จะพจิำรณำตำม

หลกัเกณฑท่ี์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ประกำศก ำหนด  

 

1.7.2 ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตอ่เงินทุนของกองทุนรวมเป็น

อยา่งไร 

กองทุนในฐำนะเป็นผูร้บัโอนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเขำ้ท ำธุรกรรมในฐำนะผูข้ำย (Seller) สญัญำซ้ือขำย

ล่วงหน้ำประเภทสญัญำเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) กบั

คู่สญัญำท่ีมีฐำนะเป็นผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตหรือผูซ้ื้อสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Buyer) ซ่ึงจะส่งผลให้

กองทุนมีภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเมื่อเกิดเหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำร

ช ำระหน้ี (Credit event) ของสินทรพัย ์(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference entity) 

ท่ี CDS อำ้งอิง โดยมลูคำ่ธุรกรรมตำมหน้ำสญัญำของสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ีประมำณกำรไว ้(expected 

gross leverage) คำดว่ำจะอยูท่ี่รอ้ยละ 35 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ซ่ึงจะส่งผลใหก้องทุน

จะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตตำมขนำดของธุรกรรมท่ีกองทุนเขำ้เป็นคู่สญัญำ 

(Notional Amount) ในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระหน้ี (Credit event) ของสินทรพัย ์

(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference entity) โดยเงินท่ีตอ้งช ำระดงักล่ำวจะน ำมำจำก

เงินลงทุนในส่วนของตรำสำรแหง่หน้ีและ/หรือเงินฝำกทั้งในและต่ำงประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยู ่

ทั้งน้ี ผลกระทบทำงลบท่ีมำกท่ีสุดจำกกำรลงทุนขำ้งตน้ จะเกิดในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณท่ี์มีผลต่อกำรช ำระ

หน้ี (Credit event) ของสินทรพัย ์(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference entity) ควบคู่

กบักำรผิดนัดช ำระหน้ีของผูอ้อกตรำสำรหน้ีและ/หรือเงินฝำกทั้งในและต่ำงประเทศทุกรำยท่ีกองทุนลงทุน

อยู ่หรือกรณีอื่นใดท่ีส่งผลใหก้องทุนไม่สำมำรถช ำระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตไดภ้ำยใน

ระยะเวลำท่ีก ำหนด ซ่ึงจะส่งผลใหก้องทุนถูกผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตฟ้องรอ้งใหช้ ำระเงินตำมภำระ

ผูกพนัท่ีมี  

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรอำจลดควำมเส่ียงดำ้นน้ีลงไดจ้ำกกำรศึกษำวิเครำะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมี

ผลกระทบต่อเครดิตของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงก่อนกำรเขำ้ลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ อำทิ ปัจจยั

ควำมเส่ียงท่ีส ำคญั ขอ้มลูตวัเลขทำงกำรเงินท่ีส ำคญั โอกำสกำรเกิด credit event ของสินทรพัยอ์ำ้งอิง 

2. กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดการซ้ือขายหน่วยลงทุนอยา่งไร 

2.1 วิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

การขายหน่วยลงทุน 

ผูล้งทุนท่ีประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุน สำมำรถติดต่อไดท่ี้ บลจ. กสิกรไทย จ ำกดั โทร. 0 2673 3888 และรำยช่ือ

ตวัแทนจ ำหน่ำยตำมขอ้ 4.6 ในเวลำเร่ิมท ำกำรของบริษัทจดักำรและตวัแทนจ ำหน่ำยถึงเวลำ 15.30 น. 

ผูล้งทุนสำมำรถช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดรำฟต์ ค ำสัง่จ่ำยเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจดักำรหรือ

ผู ้สนับสนุนกำรขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรับ โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่ำนบริษัทจัดกำร หรือ

ผูส้นับสนุนกำรขำยและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรำยอื่นท่ีมิใช่ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน
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ตอ้งขีดคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำยเพื่อเขำ้บัญชีเงินฝำกกระแสรำยวนัในนำม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัท

จดักำรไดเ้ปิดไวก้บั ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั 

(มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั 

(มหำชน) ธนำคำรยโูอบี จ ำกดั (มหำชน) หรือธนำคำรซิต้ีแบงก ์

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่ำน ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอำจช ำระเป็นเงินสด หรือเช็ค 

ดรำฟต ์ค ำสัง่จ่ำยเงิน กำรหกับญัชีเงินฝำกธนำคำร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนำคำรสำมำรถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขีดคร่อม

เฉพำะสัง่จ่ำยเพื่อเขำ้บญัชีเงินฝำกกระแสรำยวนัในนำมกองทุน 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชีรบัช ำระค่ำซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่ำว โดยไม่ถือ

ว่ำปฏบิติัผิดไปจำกรำยละเอียดโครงกำร และไม่ถือว่ำเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร  

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ีช ำระค่ำจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูล้งทุนจะตอ้งลงวนัท่ีใหบ้ริษัทจดักำร

สำมำรถเรียกเก็บเงินไดภ้ำยในระยะเวลำเสนอขำย 

บริษัทจดักำรขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลำเสนอขำยหน่วยลงทุนได ้หำกมี

กำรสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตำมจ ำนวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิดประกำศไวท่ี้ส ำนักงำนของบริษัทจดักำรและ

ผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุน 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจำกผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรำกฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ เวลำ 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดักำรด ำเนินกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดักำรถือว่ำผูถื้อหน่วย

ลงทุนไดต้กลงสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตำมระยะเวลำท่ีบริษัท

จดักำรประกำศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทรำบภำยใน 15 วนัท ำกำรนับจำกวนัถดัจำกวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน  

บริษัทจดักำรมีนโยบำยรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะรบัซ้ือ

คืนเป็นจ ำนวนเงินท่ีจดัสรรจำกเงินสดรบัท่ีไดจ้ำกดอกเบ้ียหรือจำกเงินตน้ของหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

หลงักนัเงินส ำรองส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยของกองทุน (ถำ้มี) 

โดยในกำรรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่ำว บริษัทจดักำรจะน ำเงินค่ำรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลำดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตรำสำรรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตรำสำรหน้ีระยะ

สั้น (กองทุนปลำยทำง) ตำมท่ีระบุไวใ้นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ ำนวนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลำยทำงท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค ำนวณโดยใชร้ำคำขำยหน่วยลงทุนของกองทุนปลำยทำง ณ วนัท ำกำรรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทำง 

ผูส้ัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไม่สำมำรถยกเลิกค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่ บริษัทจดักำรจะเห็นว่ำ

เหมำะสมและจะอนุญำตเป็นกรณีพิเศษส ำหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรำย บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุด

บญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรปิดบญัชีกองทุนไม่ว่ำดว้ยเหตุใด 
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2.2 กรณีใดที่บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

 บริษัทจดักำรสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกำ พลเมืองสหรัฐอเมริกำหรือผูท่ี้มีถ่ินฐำนอยู่ในสหรัฐอเมริกำ หรือบุคคลซ่ึงโดย

ปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกำ รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่ำวและบริษัทหรือหำ้งหุน้ส่วนซ่ึงจดั

ใหม้ีขึ้ นและด ำเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกำ  

(2) บุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รำยย่อยและผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษตำมบทนิยำมท่ีกฎหมำย ก.ล.ต. ก ำหนด 

รวมทั้งท่ีจะประกำศและแกไ้ขเพิ่มเติมในอนำคต 

(3) บุคคลท่ีปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลหรือเอกสำรใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วำมยินยอมในกำรเปิดเผยขอ้มูลต่อ

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อกำรท่ีบริษัทจดักำรจะปฏิบัติตำมหน้ำท่ีเกี่ยวกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนั

และปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

บริษัทจดักำรจึงขอสงวนสิทธิในกำรท่ีจะไม่เสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

อยา่งไร 

บริษัทจัดกำรอำจเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค ำสัง่ขำยคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดกำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีท่ีเขำ้เหตุ

ดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำยโอน หลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ย่ำง

สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท ำใหก้องทุนไม่ไดร้บัช ำระเงินจำกหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ำมก ำหนดเวลำ

ปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่ำวอยูน่อกเหนือกำรควบคุมของบริษัทจดักำร  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลำท่ีบริษัทจดักำรพบว่ำรำคำรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู ้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองขอ้มูลในรำยงำนกำรแก้ไขรำคำ

ยอ้นหลงัและรำยงำนกำรชดเชยรำคำ  

กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนตำมขำ้งตน้ บริษัทจดักำรจะปฏิบติัตำมหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค ำสัง่ขำย

คืนหน่วยลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บักำรผ่อนผนัจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก.ล.ต.  
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(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถึงกำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระ

ค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบ

เร่ืองดงักล่ำวดว้ยวิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้กำรเล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรำยงำนท่ีแสดงเหตุผลของกำรเล่ือน และ

หลกัฐำนกำรไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (1) หรือกำรรบัรองขอ้มลูของ

ผูดู้แลผลประโยชน์ตำมขอ้ (2) ต่อส ำนักงำนโดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจดักำรจะมอบหมำยให้

ผูดู้แลผลประโยชน์ด ำเนินกำรแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่ำงกำรเล่ือนก ำหนดช ำระค่ำขำยคืน หำกมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลำดังกล่ำว บริษัทจัดกำรจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช ำระค่ำขำยคืนแก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนตำมล ำดบัวนัท่ีส่งค ำสัง่ขำยคืนก่อนหลงั 

2.4  กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ อยา่งไร 

2.4.1 บริษัทจดักำรจะไม่ขำย ไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่รบัสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือ

ค ำสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรับค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรำกฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลำดหลกัทรพัยไ์ม่สำมำรถเปิดท ำกำรซ้ือขำยไดต้ำมปกติ  

(2) บริษัทจดักำรกองทุนรวมพิจำรณำแลว้ มีควำมเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่ำเป็นกรณีใด

กรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัควำมเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท ำไดไ้ม่เกิน 1 วนั

ท ำกำร เวน้แต่จะไดร้บักำรผ่อนผนัเวลำดงักล่ำวจำกส ำนักงำน  

(ก) มีเหตุจ ำเป็นท ำใหไ้ม่สำมำรถจ ำหน่ำย จ่ำย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน

รวมเปิดไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สำมำรถค ำนวณมูลค่ำทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่ำงเป็นธรรมและ

เหมำะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจ ำเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่ำงประเทศ และมีเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น 

ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยำ่งมีนัยส ำคญั  

(ก) ตลำดซ้ือขำยหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สำมำรถเปิดท ำกำรซ้ือขำยไดต้ำมปกติ 

ทั้งน้ี เฉพำะในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยหลกัทรพัย์

แห่งน้ันเกินกว่ำรอ้ยละ 10 ของมลูค่ำทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
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(ข) มีเหตุกำรณ์ท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศไดอ้ยำ่งเสรี และท ำให้

ไม่สำมำรถโอนเงินออกจำกประเทศหรือรบัโอนเงินจำกต่ำงประเทศไดต้ำมปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีท ำใหก้องทุนไม่ไดร้ับช ำระเงินจำกหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ำม

ก ำหนดเวลำปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่ำวอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทจดักำร และผูดู้แล

ผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นกำรไม่ขำยหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพำะรำย เน่ืองจำกปรำกฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจดักำรกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่ำผูล้งทุนรำยน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบั

กำรกระท ำดงัต่อไปน้ี  

1. กำรกระท ำท่ีเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินตำมกฎหมำย

เกี่ยวกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยไทย

หรือกฎหมำยต่ำงประเทศ  

2. กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย หรือ  

3. กำรกระท ำท่ีเป็นกำรปฏิบัติตำมค ำสัง่เกี่ยวกบักำรยึดหรืออำยดัทรพัยสิ์น 

โดยบุคคลผูม้ีอ ำนำจตำมกฎหมำย  

(ข) บริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรรูจ้กัลูกคำ้ และตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริง

เกี่ยวกบัลูกคำ้ไดใ้นสำระส ำคญั 

(ค) บริษัทจดักำรตรวจสอบแลว้พบว่ำผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถำบนั 

และ/หรือผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษตำมบทนิยำมท่ีกฎหมำยก.ล.ต. ก ำหนด 

(5) อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำรเปล่ียนใหบ้ริษัทจดักำรกองทุนรวมรำยอื่นเขำ้บริหำรจดักำรกองทุนรวม

ภำยใตก้ำรจดักำรของบริษัทจัดกำรอนัเน่ืองมำจำกกำรท่ีบริษัทจดักำรไม่สำมำรถด ำรงควำมเพียงพอ

ของเงินกองทุนไดต้ำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำดว้ยกำรด ำรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ

กำรจดักำรกองทุนรวม กำรจดักำรกองทุนส่วนบุคคล กำรเป็นนำยหน้ำซ้ือขำยหลักทรัพยแ์ละกำรคำ้

หลกัทรพัยแ์ละกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และกำรเป็นผูจ้ดักำรเงินทุนสญัญำซ้ือขำย

ล่วงหน้ำ ซึ่งกระท ำไดไ้ม่เกิน 3 วนัท ำกำร  

2.4.2 เมื่อปรำกฏเหตุขำ้งตน้ และบริษัทจดักำรประสงคจ์ะไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค ำ

สัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรจะปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้

ทรำบถึงกำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหำกเป็นเหตุตำมขอ้ 2.4.1 (1) 

ขอ้ 2.4.1 (2) ขอ้ 2.4.1 (3) หรือขอ้ 2.4.1 (5) บริษัทจดักำรจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุน
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รำยอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบถึงกำรหยุดรับค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนดว้ย

วิธีกำรใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รำยงำนกำรไม่ขำยหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือกำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหรือ

ค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรำยงำนแผนกำรด ำเนินกำรของกองทุน

รวมเปิดน้ันใหส้ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ทรำบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่ขำยหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำย

คืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมขอ้ 2.4.1 (1) ขอ้ 2.4.1 (2) ขอ้ 2.4.1 (3) หรือขอ้ 

2.4.1 (5) เกิน 1 วนัท ำกำร บริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี ก่อนกำรเปิดรบัค ำสัง่ซ้ือ

หรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รำยงำนกำรเปิดรับค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน และรำยงำนฐำนะกำร

ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท ำกำรสุดทำ้ยก่อนวนัรำยงำนน้ันใหส้ ำนักงำนทรำบ

ภำยในวนัท ำกำรก่อนวนัเปิดรบัค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้รำบถึง

กำรเปิดขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรำยอื่น

และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้รำบถึงกำรเปิดรับค ำสัง่ซ้ือหรือค ำสัง่ขำยคืนหน่วยลงทุนดว้ย

วิธีกำรใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรไม่ขำย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตำม

ค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมำแล้ว หรือหยุดรบัค ำ

สัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรอำจหยุดค ำนวณ

มูลค่ำทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่ำหน่วยลงทุน รำคำขำยหน่วยลงทุน และรำคำรับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนก็ได ้

2.5 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจและ

กำรเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษำเสถียรภำพในระบบตลำดกำรเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. อำจ

ประกำศใหบ้ริษัทจดักำรหยุดรบัค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืนหรือค ำสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นกำร

ชัว่ครำวตำมระยะเวลำท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท ำกำรติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัควำมเห็นชอบ

จำกคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ใหข้ยำยระยะเวลำหยุดรับค ำสัง่ซ้ือ ค ำสัง่ขำยคืน หรือค ำสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ออกไปได ้

2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

บริษัทจดักำรอำจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสำมำรถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ โดยจะแจง้ใหท้รำบในหนังสือช้ีชวน

ส่วนสรุปขอ้มลูส ำคญั 



19 

 

2.7 กองทุนน้ีก าหนดเง่ือนไขและขอ้จ  ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

บริษัทจดักำรหรือนำยทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำรลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่ำทอด

ใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี 

1. กำรโอนหน่วยลงทุนดงักล่ำวจะท ำใหก้ำรถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ำกดั

กำรถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขำ้ขอ้ยกเวน้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบั

ขอ้จ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำท่ีของบริษัทจดักำร และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนำคต 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถำบนั หรือผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษ ตำมท่ีประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด 

เวน้แต่เป็นกำรโอนทำงมรดก 

3. กำรโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดักำรไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยกำรป้องกนั

และปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้ก ำหนดเกี่ยวกับ 

FATCA เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวภ้ำยใตห้วัขอ้ 20 ในโครงกำรจดักำรกองทุน 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมำยืน่ค ำขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนำยทะเบียนพรอ้ม

เอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐำนะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนำยทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนำยทะเบียนจะท ำกำรโอนหน่วยลงทุนจำกผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอน

ภำยใน 30 วนันับแต่วนัรับค ำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้ำท่ีจะตอ้งมำรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตำม

ก ำหนดเวลำท่ีนำยทะเบียนนัดหมำย 

2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบมูลคา่การลงทุนของทา่นไดอ้ยา่งไร 

ผูล้งทุนสำมำรถตรวจสอบมลูค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนไดจ้ำก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดักำรท่ีหมำยเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 บมจ. ธนำคำรกสิกรไทยทุกสำขำหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 

 

3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 

3.1 กองทุนน้ีมีการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 

http://www.kasikornasset.com/
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เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เมื่อบริษัทจดักำรหรือผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนไดร้ับใบค ำขอเปิดบัญชีและใบค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนท่ีกรอกรำยละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐำนประกอบต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสำรหลกัฐำน

ในกำรขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ ำระเงินค่ำซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดักำร 

หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนในนำมของบริษัทจดักำรจะด ำเนินกำรออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ

หรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐำน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้ำท่ีท่ีจะมำรับสมุดบัญชีแสดง

สิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลำยมือช่ือในบตัรตวัอยำ่งลำยมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ   

นำยทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัท

จดักำรไดร้บัช ำระค่ำซื้ อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บักำรจดัสรรหน่วยลงทุนจำก

บริษัทจัดกำรเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่ำสมุดบัญชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดักำรออกใหใ้นนำมบริษัทจัดกำรเป็น

หลกัฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐำนแสดงกำรซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุนได ้  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดักำรจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่ำน้ันเป็นผู ้

ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลำยมือช่ือร่วมกนัในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อ

สัง่ซ้ือหรือขำยคืนหน่วยลงทุน และมีฐำนะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ำกกำรขำยคืนหน่วย

ลงทุน   

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นกำรซ้ือหน่วยลงทุน จ ำนวนเงินท่ีปรำกฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจ ำนวนเงินท่ี

ผูล้งทุนช ำระเป็นค่ำซ้ือหน่วยลงทุนตำมค ำสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่ำน้ัน มิใช่หลักฐำนแสดงสิทธิกำรไดร้ับจัดสรร

หน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งน ำสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรำยกำรอีกครั้งเพื่อแสดง

จ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร   

บริษัทจดักำรกองทุนรวมจะจดัท ำหลักฐำนแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนสำมำรถใชอ้ำ้งอิงต่อบริษัทจดักำรกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ ำเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดักำรกองทุนรวมตอ้งจดัท ำใบหน่วยลงทุนมอบ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

3.2 กองทุนน้ีมีขอ้จ  ากดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสำมของจ ำนวนหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยได้

แลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขำ้ขอ้ยกเวน้ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ว่ำดว้ยเร่ือง

หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ำกดักำรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้ำท่ีของบริษัทจดักำร 

3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะท าไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดักำรท่ี โทร. 0 2673 3888  หรือ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน) โทร. 0 2724 5047 
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3.4 กองทุนน้ีมีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการหรือไม่ อยา่งไร 

ไมมี่ 

 

4.  บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุน 

4.1 รายช่ือคณะกรรมการ 

นำงสำวขตัติยำ อินทรวชิยั   ประธำนกรรมกำร 

นำยวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมกำร  

นำยประสพสุข ด ำรงชิตำนนท ์   กรรมกำร                                                                      

นำงสำวพลัลภำ ศรีสุกใส         กรรมกำร        

นำงรตันำพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมกำร 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นำยวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธำนกรรมกำรบริหำร 

นำยสุรเดช เกียรติธนำกร   กรรมกำรผูจ้ดักำร 

นำยเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

นำงสำวยุพำวดี ตูจ้ินดำ   รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

นำยนำวิน อินทรสมบติั   Chief Investment Officer 

นำยชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   Chief Investment Officer 

นำงสำวธิดำศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นำยวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

นำงสำวเอื้ อพนัธ ์เพช็รำภรณ ์  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

นำยเขมชำติ สุวรรณกุล   ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

นำงสำวชนำทิพย ์รุ่งคุณำนนท ์  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

นำงสำวเบญจรงค ์เตชะมวลไววทิย ์  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

นำงหทยัพชัร ์ชูโต   ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

นำงอรอร  วงศพ์ินิจวโรดม  ผูช่้วยกรรมกำรผูจ้ดักำร 

นำยชยัพร ดิเรกโภคำ  Associate Chief Investment Officer 

นำงสำวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            Associate Chief Investment Officer 

 

4.2 จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562)  

มีกองทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำร จ ำนวน 194 กองทุน 

 

4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562) 
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มลูค่ำสินทรพัยก์องทุนรวมภำยใตก้ำรจดักำร 1,047,694,047,132.97 บำท 

 

4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นำยวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธำนกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นำยสุรเดช เกียรติธนำกร   กรรมกำรผูจ้ดักำร 

นำยชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   Chief Investment Officer 

นำยนำวิน อินทรสมบติั    Chief Investment Officer 

นำงสำวธิดำศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นำยชยัพร ดิเรกโภคำ                Associate Chief Investment Officer 

นำงสำวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            Associate Chief Investment Officer 

นำงสำวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูบ้ริหำรกองทุน ฝ่ำยจดักำรกองทุนตรำสำรทุน 

นำงสำวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูบ้ริหำรกองทุน ฝ่ำยจดักำรกองทุนตรำสำรทุน 

นำงสำวภำรดี มุณีสิทธ์ิ   ผูบ้ริหำรกองทุน ฝ่ำยจดักำรกองทุนผสม 

นำยมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหำรกองทุน ฝ่ำยจดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

นำงเสำวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหำรกองทุน ฝ่ำยจดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

นำยปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูบ้ริหำรกองทุน ฝ่ำยจดักำรกองทุนตรำสำรหน้ี 

นำยฐำนันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหำรกองทุน ฝ่ำยจดักำรกองทุนตรำสำรหน้ี 

นำยประมุข มำลำสิทธ์ิ   ผูบ้ริหำรกองทุน ฝ่ำยจดักำรกองทุนต่ำงประเทศ 

นำยดิเรก เลิศปัญญำวิเศษกุล  ผูบ้ริหำรฝ่ำยส ำนักบริหำรควำมเส่ียง 

นำงสำวปรำนี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูบ้ริหำรฝ่ำยส ำนักวิจยั 

 

4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 

 นำยประมุข มำลำสิทธ์ิ 

 

ประวตัิการศึกษา 

ปริญญำโท คณะบริหำรธุรกจิ สำขำกำรเงิน The University of Tennessee ประเทศสหรฐัอเมริกำ 

ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัชี สำขำบญัชี จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

 

ประสบการณท์ างาน 

ผูบ้ริหำรกองทุน ฝ่ำยจดักำรกองทุนต่ำงประเทศ บลจ. กสิกรไทย 

ผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำรกองทุนต่ำงประเทศ บลจ. กสิกรไทย 

ผูช่้วยผูจ้ดักำรกองทุน ฝ่ำยจดักำรกองทุนต่ำงประเทศและกำรลงทุนทำงเลือก บลจ. กสิกรไทย 

นักวิเครำะหก์ำรลงทุน ฝ่ำยพฒันำผลิตภณัฑใ์หม่และจดักำรกองทุนต่ำงประเทศ บลจ. กสิกรไทย 

ผูช่้วยนักวจิยั Hunter Investment Co., Ltd. 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คุณนาวิน 

อินทรสมบตัิ 

-  Master of Business 

Administration in Finance and 

Derivatives, University of North 

Carolina at Chapel Hill, United 

States 

-  ปริญญำตรี คณะวศิวกรรมศำสตร ์
สำขำวิศวกรรมเคร่ืองกล, 

จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- Chief Investment Officer บลจ. กสิกรไทย 

จ ำกดั 

- รองกรรมกำรผูจ้ดักำรและประธำนบริหำรกำร

ลงทุนต่ำงประเทศ บลจ. กสิกรไทย จ ำกดั 

- รองกรรมกำรผูจ้ดักำร บลจ. กสิกรไทย จ ำกดั 

- ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำร บลจ. กสิกรไทย 

จ ำกดั 

- Assistant Managing Director  

Equity and Derivatives Trading Group  

บรษัิทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

- Vice President  

Direct Investment  

บรษัิทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY 

CO.,LTD 

- Chief Financial Officer,  

CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 

- Assistant Vice President  

กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  

- Assistant Vice President  

Investment Banking Department 

บรษัิทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 

- Exploration Engineer,  

SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   

คุณอริยา  

เต็มรงัสิธรรตัน ์

- ปริญญำโท สำขำกำรเงิน 

(International Programme), 

จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- ปริญญำตรีคณะพำณิชยศำสตร์

และกำรบญัชี สำขำกำรบญัชี, 

มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ผูจ้ดักำรกองทุน, ฝ่ำยจดักำรกองทุน

ต่ำงประเทศ บลจ. กสิกรไทย จ ำกดั 

- นักวเิครำะหก์ำรลงทุน ฝ่ำยจดักำรเงินทุน

ส ำรอง ธนำคำรแหง่ประเทศไทย 

- ผูจ้ดักำรกองทุน, ฝ่ำย Corporate Solutions - 

Pension บริษัท อเมริกนัอินเตอรแ์นชชัน่แนล

แอสชวัรนัส ์จ ำกดั (AIA) 

คุณวีรยา จุลมนต ์ - ปริญญำโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

-ปริญญำตรีคณะเศรษฐศำสตร,์ 

จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- ผูจ้ดักำรกองทุน, ฝ่ำยจดักำรกองทุน

ต่ำงประเทศ บลจ. กสิกรไทย จ ำกดั 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน, ฝ่ำยจดักำรกองทุน

ต่ำงประเทศ บลจ. กสิกรไทย จ ำกดั 

- นักวเิครำะหก์ำรลงทุน ฝ่ำยจดักำรกองทุน

ต่ำงประเทศและกำรลงทุนทำงเลือก บลจ. กสิกร

ไทย จ ำกดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คุณวรุณ  

บุญร าลึกถนอม 

- ปริญญำโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

-ปริญญำตรี ภำควชิำวศิวกรรมวสัดุ 

คณะวศิวกรรมศำสตร,์ 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

- ผูจ้ดักำรกองทุน, ฝ่ำยจดักำรกองทุน

ต่ำงประเทศ บลจ. กสิกรไทย จ ำกดั 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน, ฝ่ำยจดักำรกองทุน

ต่ำงประเทศ บลจ. กสิกรไทย จ ำกดั 

- นักวเิครำะหก์ำรลงทุน ฝ่ำยจดักำรกองทุน

ต่ำงประเทศและกำรลงทุนทำงเลือก บลจ. กสิกร

ไทย จ ำกดั 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน, ฝ่ำย International 

Investment & Product Strategy บลจ.ไทย

พำณิชย ์

คุณณฐัฏพิชา  

กิติด  ารงคเ์จริญ 

-ปริญญำตรีคณะเศรษฐศำสตร,์ 

จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- ผูช้่วยผูจ้ดักำรกองทุน, ฝ่ำยจดักำรกองทุน

ต่ำงประเทศ บลจ. กสิกรไทย จ ำกดั 

 

หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหำรกำรลงทุนของกองทุนรวมต่ำงประเทศ 

 พฒันำผลิตภณัฑก์ำรลงทุนในต่ำงประเทศของกองทุนรวม 

 วิเครำะหเ์ครดิตของตรำสำรท่ีจะลงทุน 

 

4.6 รายช่ือตวัแทนจ าหน่าย 

ผูส้นับสนุนกำรขำยหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดักำรจะแต่งตั้งขึ้ น 

 

4.7 ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรุงรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อใหก้ารช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

นำยทะเบียนกองทุนคือ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) โทร. 0 2470 1976-83 

4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ินและดแูลบริษทัจดัการใหป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน คือ ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอรด์ (ไทย) จ ำกดั (มหำชน)  

โทร. 0 2724 5047 

นอกจำกหนำ้ท่ีตำมสญัญำแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้ำท่ีตำมกฎหมำยในกำรรกัษำ

ผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดักำรท่ีหมำยเลขโทรศพัท ์0 2673 3888  

http://www.kasikornasset.com/
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ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 หำ้มขำยผูล้งทุนรำยย่อย จะลงทุนในตรำสำรแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝำกทั้งในและ

ต่ำงประเทศ นอกจำกน้ี กองทุนจะเขำ้เป็นคู่สัญญำในฐำนะเป็นผูข้ำย (Seller) สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำประเภทสัญญำ

เครดิตอนุพนัธ์ (Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัเหตุกำรณ์ท่ีมีผลต่อกำรช ำระหน้ี 

(Credit event) ของสินทรัพย์ (Reference obligation) หรือผู ้ออกสินทรัพย์ (Reference entity) ท่ี CDS อำ้งอิง ดังน้ัน 

กองทุนน้ีจึงเหมำะกบัผูล้งทุนท่ียอมรบัควำมเส่ียงไดสู้ง อยำ่งไรก็ตำม มูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนอำจไดร้บัผลกระทบทั้ง

ทำงดำ้นบวกหรือลบจำกปัจจยัควำมเส่ียงต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียงควำมเส่ียงดงัต่อไปน้ี 

1.  ความเสี่ยงของกองทุนในฐานะผูร้บัโอนความเสี่ยงดา้นเครดิตจากการเขา้ท าธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) 

สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสัญญาเครดิตอนุพันธ์ (Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap 

(CDS) โดยมีรายละเอียดตามหนังสือรับทราบความเสี่ยงและข้อสละสิทธิเก่ียวกับความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน ์

2. ความเส่ียงดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึน (Potential Conflicts of Interest) 

เน่ืองจำกกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทจดักำร (บริษัทย่อย) ในฐำนะผูจ้ดัตั้ง

และจดักำรกองทุนซ่ึงเป็นผูร้บัโอนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตและบมจ.ธนำคำรกสิกรไทย (บริษัทแม่) ซ่ึงมีฐำนะเป็นผู ้

โอนควำมเส่ียงดำ้นเครดิต ดงัน้ัน ธุรกรรมน้ีจึงเป็นธุรกรรมท่ีก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of 

Interest)  

ผูล้งทุนเขำ้ใจและทรำบถึงโอกำสท่ีบริษัทจดักำรและบริษัทแม่อำจเผชิญควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบักองทุน โดยขอ้ตกลงต่ำงๆ ในกำรท ำธุรกรรมน้ัน คู่สัญญำไดเ้จรจำต่อรองและไดข้อ้ยุติโดยใชข้อ้ตกลงทำง

กำรคำ้ในลักษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน  ดว้ยอ ำนำจต่อรอง

ทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรท่ีเป็นบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวขอ้ง (arm’s length basis) โดยในกำรท ำธุรกรรม 

กองทุนจะไดร้บัค่ำตอบแทนบำงประกำรในรูปแบบของค่ำธรรมเนียม (เช่น จ ำนวนเงินท่ีก ำหนดไวแ้น่นอน) จำก

ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิต นอกจำกน้ี เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ท่ีมีผลต่อกำรช ำระหน้ีของผู ้ออกสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

(Credit Event) ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตมีสิทธิไดร้ับจ ำนวนเงินท่ีช ำระเป็นเงินสดไม่เกิน Notional Amount 

จำกกองทุน โดยในกำรน้ี บริษัทจัดกำรจะถือว่ำผูล้งทุนแต่ละรำยได้ทรำบถึงกำรมีอยู่ของควำมขดัแยง้ทำง

ผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงหรือท่ีอำจเกิดขึ้ นไดด้งักล่ำวแลว้ และหำกบริษัทจดักำรไดด้ ำเนินกำรเกี่ยวกบัควำมขดัแยง้

ทำงผลประโยชน์ตำมกรอบแห่งกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้งและตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีแลว้ ผู ้

ลงทุนจะสละสิทธิเรียกรอ้งส ำหรับควำมรบัผิดใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นจำกกำรมีอยู่ของควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใดๆ 

ดงักล่ำว 

3.  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) 

ควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียโดยทัว่ไปอำจมีผลกระทบในทำงลบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อกำรลงทุนและโอกำสกำร

ลงทุนของกองทุน อีกทั้งอำจมีผลกระทบรำ้ยแรงอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อวตัถุประสงคใ์นกำรลงทุนของกองทุนและ

อตัรำผลตอบแทนของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน  
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โดยทัว่ไปรำคำของตรำสำรหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทำงตรงขำ้มกบักำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียและ

ตำมปกติ ตรำสำรหน้ีท่ีมีอำยุคงเหลือยิง่ยำวนำนเท่ำไร กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อ

รำคำตรำสำรมำกขึ้ นเท่ำน้ัน อย่ำงไรก็ตำม กองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีมีอำยุใกลเ้คียงกบัอำยุกองทุน

และจะถือตรำสำรจนครบอำยุของตรำสำร จึงท ำใหม้ีควำมเส่ียงดำ้นกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ียอยู่ใน

ระดบัต ำ่ 

4.  ความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 

ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำรในตลำดเกิดจำกกำรท่ีรำคำหรือผลตอบแทนของตรำสำรปรบัตวัขึ้ น

ลง เน่ืองจำกควำมผันผวนของปัจจยัต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี กำรลงทุนของกองทุนจะไดร้ับผลกระทบจำกสภำวะ

เศรษฐกจิและภำวะตลำดโดยทัว่ไป เช่น ดอกเบ้ีย ควำมสำมำรถในกำรจดัหำสินเช่ือ กำรผิดนัดช ำระหน้ี อตัรำเงิน

เฟ้อ ควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจ กำรเปล่ียนแปลงของกฎหมำย (รวมถึงกฎหมำยท่ีเกี่ยวกบักำรจดัเก็บภำษี

ส ำหรบักำรลงทุนของกองทุน) อุปสรรคทำงกำรคำ้ กำรควบคุมกำรแลกเปล่ียนเงินตรำ และสถำนกำรณ์ทำงกำร

เมืองภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ (รวมถึงสงครำม กำรก่อกำรรำ้ยหรือปฏบิติักำรดำ้นควำมมัน่คง) ปัจจยั

เหล่ำน้ีอำจมีผลกระทบต่อระดับและควำมผันผวนของรำคำของตรำสำรทำงกำรเงิน และสภำพคล่องของกำร

ลงทุนของกองทุน ควำมผันผวนหรือกำรขำดสภำพคล่องอำจส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของ

กองทุน หรือก่อใหเ้กิดควำมสูญเสียแก่กองทุนได ้กองทุนอำจตอ้งด ำรงฐำนะซ้ือขำย (trading positions) เป็น

จ ำนวนมำก ซ่ึงอำจท ำใหก้องทุนไดร้บัผลกระทบอยำ่งรำ้ยแรงจำกระดบัควำมผนัผวนในตลำดกำรเงิน ดงัน้ัน หำก

กองทุนถือครองตรำสำรไวม้ำกเท่ำใด โอกำสของควำมเส่ียงก็ยิง่สูงขึ้ น อยำ่งไรก็ตำม กองทุนจะพิจำรณำลงทุนใน

ตรำสำรท่ีมีอำยุคงเหลือใกลเ้คียงกบัอำยุโครงกำร ซ่ึงจะท ำใหค้วำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำตรำสำรต ำ่ 

5.  ความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและค่าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเกิดจำกกำรท่ีกองทุนน ำเงินไปลงทุนในประเทศต่ำงๆ ซึ่งอำจ

มีควำมเกี่ยวขอ้งกับสกุลเงินตรำต่ำงๆ ดังน้ัน ในกรณีท่ีอตัรำแลกเปล่ียนมีควำมผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อ

มลูค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

เงินท่ีลงทุนในกองทุนและสกุลเงินท่ีตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันจะเป็นสกุลเงินบำท ดังน้ัน จึงท ำใหผู้ ้

ลงทุนมีควำมเส่ียงในดำ้นควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนระหว่ำงเงินบำทกบัสกุลเงินของประเทศท่ีกองทุนไป

ลงทุน ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนระหว่ำงเงินบำทกบัสกุลเงินในกำรไปลงทุนของกองทุนอำจมีผลกระทบ

ในทำงลบต่อมลูค่ำของกำรลงทุนของกองทุน หรือรำยไดจ้ำกกำรลงทุนของกองทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจดักำรสำมำรถลดควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำในต่ำงประเทศได ้โดยลงทุนในธุรกรรม

อนุพนัธท์ำงกำรเงินอำ้งอิงอตัรำแลกเปล่ียน เพื่อแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบำทในอตัรำท่ีตก

ลงกนัไว ้ณ วนัท ำสัญญำ อย่ำงไรก็ตำม ถึงแมจ้ะมีกำรลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงก็

อำจจะไม่สำมำรถป้องกันควำมเส่ียงไดท้ั้งหมด และเสียโอกำสในกำรรับผลตอบแทนท่ีดีขึ้ นหำกตลำดฯ ไม่

เคล่ือนไหวไปในทิศทำงท่ีคำดกำรณไ์ว ้
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6.  ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัเงินฝาก  

ในกรณีท่ีบริษัทจดักำรน ำเงินไปลงทุนโดยฝำกเงินกบัสถำบนักำรเงินเพื่อและในนำมของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน

จะมีควำมเส่ียงต่อกำรขำดทุนจำกเงินฝำก และอำจไดร้บัผลตอบแทนท่ีลดลงอนัเน่ืองมำจำกกำรช ำระคืนเงินฝำก

ก่อนก ำหนด หรือกำรท่ีสถำบนัผูร้บัฝำกเงินใชสิ้ทธิใดๆ ตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของเงินฝำก ผูท่ี้ประสงคจ์ะถือ

หน่วยลงทุนควรประเมินควำมน่ำเช่ือถือของเงินฝำกและสถำบนัผูร้บัฝำกเงิน กำรเปล่ียนแปลงของควำมน่ำเช่ือถือ

ของสถำบนัผูร้บัฝำกเงิน จะมีผลกระทบต่อมูลค่ำของหน่วยลงทุนในกองทุน นอกจำกน้ี หำกสถำบนัผูร้บัฝำกเงิน

ท ำกำรช ำระเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระล่ำชำ้กว่ำวนัท่ีครบก ำหนด กำรจ่ำยเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะล่ำชำ้ออกไป

จนกว่ำกองทุนจะไดร้บักำรช ำระเงินจำกสถำบนัผูร้บัฝำกเงินดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำมหำกไม่มีกำรช ำระเงินดงักล่ำว 

ผูถื้อหน่วยลงทุนอำจไม่ไดร้บัเงินตน้คืนจำกเงินลงทุนในส่วนน้ีได ้ 

7.  ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารซ่ึงกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments) 

กำรขำดสภำพคล่องของตรำสำรท่ีกองทุนลงทุนเกิดจำกกำรท่ีกองทุนไม่สำมำรถจ ำหน่ำยตรำสำรน้ันๆ ไดใ้นรำคำ

ท่ีเหมำะสมและภำยในระยะเวลำอนัสมควร เพื่อน ำเงินมำช ำระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เน่ืองจำกกองทุนอยู่ภำยใต้

ขอ้จ ำกดัและขอ้ก ำหนดกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของทรพัยสิ์น

ดงักล่ำว และตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบของประเทศท่ีกองทุนเขำ้ลงทุน ขอ้จ ำกดัและขอ้ก ำหนดกำรจ ำหน่ำย

จ่ำยโอนดงักล่ำวอำจเป็นกำรควบคุมหรือจ ำกดัสภำพคล่องของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน และอำจมีผลกระทบต่อ

มูลค่ำของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน อีกทั้งอำจไม่มีตลำดรองส ำหรับทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนตลอดระยะเวลำท่ีลงทุน 

นอกจำกน้ี ในกรณีท่ีมีตลำดรอง รำคำในตลำดรองอำจจะต ำ่กว่ำรำคำเสนอขำย (Issue Price) หรือรำคำท่ี

กองทุนซ้ือทรพัยสิ์นดงักล่ำว ทรพัยสิ์นท่ีเสนอขำยอำจอยู่ภำยใตข้อ้จ ำกดักำรโอนบำงอยำ่ง และสำมำรถโอนใหแ้ก่

ผูร้บัโอนบำงรำยเท่ำน้ัน 

กำรซ้ือขำยตรำสำรทำงกำรเงินท่ีขำดสภำพคล่องมกัจะตอ้งใชเ้วลำ และมีค่ำธรรมเนียมนำยหน้ำ หรือส่วนลด

ส ำหรับผูค้ำ้ (dealer discounts) และค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยอื่นๆ สูงกว่ำกำรซ้ือขำยตรำสำรกำรเงินท่ีสำมำรถซ้ือ

ขำยไดใ้นตลำดหลักทรัพย ์กำรขำดสภำพคล่องในบำงตลำดยงัอำจก่อใหเ้กิดควำมสูญเสียอย่ำงมำกแก่กองทุน

และผูล้งทุนเป็นครั้งครำว นอกจำกน้ี มลูค่ำยุติธรรมของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนซ่ึงน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำ

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้ัน อำจมิใช่มลูค่ำท่ีกองทุนจะไดร้บัจริงเมื่อมีกำรจ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

8.  ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สญัญาไม่สามารถจา่ยเงินตามภาระผกูพนัเม่ือครบก าหนดเวลา  

ควำมเส่ียงขั้นพื้ นฐำนอย่ำงหน่ึงท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรลงทุนของกองทุนคือควำมเส่ียงดำ้นเครดิต ซ่ึงหมำยถึงควำม

เส่ียงท่ีผูอ้อกตรำสำรท่ีกองทุนลงทุน สถำบนัผูร้บัฝำกเงิน หรือคู่สญัญำของกองทุน จะไม่สำมำรถช ำระเงินใหแ้ก่

กองทุนไดเ้มื่อถึงก ำหนดช ำระ ซ่ึงควำมเส่ียงดงักล่ำวเกิดจำกปัจจยัต่ำงๆ อำทิเช่น พฒันำกำรในทำงลบของธุรกิจ 

กำรเปล่ียนแปลงในสภำพแวดลอ้มกำรแข่งขนัหรือสภำวะเศรษฐกิจท่ีตกต ำ่ ดังน้ัน ถึงแมว้่ำบริษัทจัดกำรจะ

คำดหมำยว่ำผูอ้อกตรำสำรท่ีกองทุนลงทุน สถำบนัผูร้บัฝำกเงิน หรือคู่สญัญำของกองทุนเหล่ำน้ีจะมีควำมมัน่คง 

แต่องคก์รเหล่ำน้ีอำจประสบกบักำรขำดทุน ประสบปัญหำทำงกำรเงิน หรือมีกำรเปล่ียนแปลงขององคก์รอยำ่งมี

นัยส ำคญั ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงและควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีขององคก์รใหแ้ก่กองทุนได ้ 
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อีกทั้ง คู่สญัญำตำมธุรกรรมป้องกนัควำมเส่ียงท่ีกองทุนเขำ้ท ำอำจมีผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินท่ีดอ้ยลง 

จึงขำดสภำพคล่องท่ีจะจ่ำยเงินตำมภำระผูกพนั เน่ืองจำกกองทุนจะลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนั

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนทั้งจ ำนวน ดังน้ัน ในกรณีท่ีคู่ สัญญำตำมสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำดังกล่ำวของ

กองทุนไม่สำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมสญัญำประเภทอื่น ผูล้งทุนอำจไดร้บัผลตอบแทนไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว ้

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจดักำรจะเขำ้ท ำสญัญำป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนดงักล่ำวกบัธนำคำรพำณิชยท่ี์

ไดร้บักำรจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีอยูใ่นอนัดบัท่ีสำมำรถลงทุนได ้(Investment Grade) และมีกำรวิเครำะหแ์ละ

พิจำรณำควำมน่ำเช่ือถือของคู่สญัญำในกำรท ำธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตำมวิเครำะหอ์ยำ่งต่อเน่ือง จึงท ำใหช่้วย

ลดควำมเส่ียงจำกคู่สญัญำดงักล่ำวได ้

เน่ืองจำกกองทุนในฐำนะผูร้ับโอนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะมีฐำนะเป็นผูข้ำย (Seller) สัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ

ประเภทสญัญำเครดิตอนุพนัธ์ (Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) และจะเขำ้เป็นคู่สญัญำ

กบัผูท่ี้มีฐำนะเป็นผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตหรือผูซ้ื้อสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (Buyer) ซ่ึงจะส่งผลใหก้องทุนมี

ภำระผูกพนัท่ีจะตอ้งช ำระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนควำมเส่ียงดำ้นเครดิตเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ท่ีมีผลต่อกำรช ำระหน้ี (Credit 

event) ของสินทรพัย ์(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference entity) ท่ี CDS อำ้งอิง อย่ำงไรก็

ตำม บริษัทจดักำรอำจลดควำมเส่ียงดำ้นน้ีลงไดจ้ำกกำรศึกษำวิเครำะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อเครดิต

ของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิงก่อนกำรเขำ้ลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจดักำรอำจลดควำมเส่ียงดำ้นน้ีลงไดจ้ำกกำรเลือกลงทุนในตรำสำรหน้ีหรือสถำบนัผูร้บัฝำก

เงินท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ และผูอ้อกตรำสำรหน้ีหรือสถำบนัผูร้บัฝำกเงินมีควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีอยู่ในขัน้ดี

ตำมประวติักำรด ำเนินกำรขององคก์รดงักล่ำว  

9.  ความเสีย่งจากธุรกรรมป้องกนัความเสี่ยง (Basis Risk) 

กองทุนอำจเขำ้ท ำธุรกรรมอนุพนัธเ์พื่อกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อท่ีจะ (1) ป้องกนักำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดขึ้ น

ในมูลค่ำตลำดของทรัพยสิ์นของกองทุน อนัเน่ืองมำจำกควำมผันผวนในตลำดและกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำ

แลกเปล่ียนเงินตรำ (2) คุม้ครองผลก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึ้ นจริง (unrealized gains) บนทรัพยสิ์นของกองทุน (3) 

เอื้ ออ ำนวยต่อกำรขำยและกำรลงทุนใดๆ ดงักล่ำว (4) เพิ่มหรือรกัษำผลตอบแทน ส่วนต่ำงหรือผลก ำไรจำกกำร

ลงทุนในกลุ่มทรพัยสิ์นของกองทุน (5) ป้องกนัควำมเส่ียงจำกกำรซ้ือขำยเพื่อเก็งก ำไรจำกกำรเพิ่มขึ้ นหรือลดลง

ของรำคำ (directional trade) (6) ป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกอตัรำแลกเปล่ียนบนตรำสำรทำงกำรเงินใดๆ 

ของกองทุน (7) ป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดจำกรำคำท่ีเพิ่มสูงขึ้ นของตรำสำรทำงกำรเงินท่ีกองทุนคำดหมำยว่ำ

จะเขำ้ซ้ือในอนำคต (8) กำรด ำเนินกำรเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นใดตำมท่ีบริษัทจดักำรเห็นสมควร กองทุนไม่มีควำม

จ ำเป็นตอ้งป้องกนัควำมเส่ียงอย่ำงใดอยำ่งหน่ึงเป็นกำรเฉพำะส ำหรบัธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึง หรือกลุ่มทรพัยสิ์น

ของกองทุนโดยทัว่ไป ถึงแมว้่ำกองทุนอำจเขำ้ท ำธุรกรรมป้องกนัควำมเส่ียงเพื่อท่ีจะลดควำมเส่ียง ธุรกรรมน้ัน

อำจส่งผลใหผ้ลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของกองทุนตกต ำ่ลงกว่ำในกรณีท่ีกองทุนไม่ไดเ้ขำ้ท ำธุรกรรมป้องกนัควำม

เส่ียงน้ัน เน่ืองจำกสญัญำซ้ือขำยล่วงหน้ำท่ีกองทุนเขำ้ท ำเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงมีกำรเคล่ือนไหวของรำคำแตกต่ำง

ไปจำกผลตอบแทนท่ีกองทุนตั้งใจจะคุม้ครองควำมเส่ียง 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทจดักำรอำจลดควำมเส่ียงดำ้นน้ีลงจำกกำรท่ีผูจ้ดักำรกองทุนค ำนวณสดัส่วนในกำรป้องกนั

ควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมส ำหรบักองทุน แต่ทั้งน้ี แมม้ีกำรลงทุนในสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงก็
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อำจจะไม่สำมำรถป้องกนัควำมเส่ียงไดท้ั้งหมด และอำจท ำใหก้องทุนเสียโอกำสในกำรรบัผลตอบแทนท่ีดีขึ้ น หำก

ตลำดฯ ไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทำงท่ีคำดกำรณไ์ว ้

10.  ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง นโยบายการเงินการคลัง หรือสภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) 

ควำมเส่ียงของกำรลงทุนในต่ำงประเทศเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงภำยในประเทศน้ันๆ เช่น กำรเปล่ียนแปลง

ทำงดำ้นกำรเมือง กำรเปล่ียนแปลงทำงดำ้นนโยบำย หรือควำมผันผวนของสภำวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จ ำกัด

ทำงดำ้นกฎหมำย และกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน ซ่ึงอำจส่งผลต่อรำคำของมูลค่ำหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทจะท ำกำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ดำ้นเศรษฐกิจและกำรเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยำ่ง

สม ำ่เสมอ 

11.  ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัตวักลางทอ้งถ่ินและผูด้แูลทรพัยส์ิน  

ธุรกรรมบำงอย่ำงของกองทุนอำจตอ้งด ำเนินกำรผ่ำนนำยหน้ำ ธนำคำรหรือหน่วยงำนทอ้งถ่ินอื่นๆ ท ำใหก้องทุน

มีควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรผิดนัด กำรลม้ละลำย ควำมประมำทเลินเล่อหรือกำรฉอ้ฉลของตวักลำง นำยหน้ำ 

หรือหน่วยงำนเหล่ำน้ัน นอกจำกน้ี กองทุนยงัตอ้งพึ่งพำระบบกำรธนำคำรท่ีมีควำมเหมำะสมเป็นกำรทัว่ไปของ

ประเทศท่ีกองทุนไปลงทุนผ่ำนนำยหน้ำ หรือตวักลำงดงักล่ำว 

ทรพัยสิ์นของกองทุนอำจอยู่ในบญัชีหน่ึงหรือหลำยบัญชีซ่ึงผูดู้แลทรพัยสิ์น (Custodians) เปิดไวส้ ำหรบักองทุน 

ผูดู้แลทรัพยสิ์นเหล่ำน้ีอำจตั้งอยู่ในต่ำงประเทศ จึงมีควำมไม่แน่นอนว่ำทรัพยสิ์นของกองทุนจะได้รับควำม

คุม้ครองหรือไม่ในกรณีท่ีผูดู้แลทรัพยสิ์นดงักล่ำวลม้ละลำยหรือมีเหตุกำรณ์อื่นในท ำนองเดียวกนั ซ่ึงอำจส่งผลให้

กองทุนไม่ไดร้บัคืนทรพัยสิ์นท่ีฝำกไวก้บัผูดู้แลทรพัยสิ์นดงักล่ำวและท ำใหผู้ล้งทุนตอ้งสูญเสียเงินลงทุนในส่วนน้ัน  

12. ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากดัการน าเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

เน่ืองจำกกองทุนน้ีมีกำรลงทุนในต่ำงประเทศบำงส่วน จึงมีควำมเส่ียงท่ีทำงกำรของต่ำงประเทศอำจออก

มำตรกำรในภำวะท่ีเกิดวิกฤตกำรณท่ี์ไม่ปกติ ท ำใหก้องทุนไม่สำมำรถแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศและน ำเงิน

กลบัเขำ้มำในประเทศได ้ซ่ึงอำจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัคืนเงินตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

วตัถุประสงคก์ำรลงทุนของกองทุนโดยรวม มิใช่วตัถุประสงคก์ำรลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนรำยใดรำยหน่ึง 

13.  ความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกบัการคิดภาษี ณ ที่จา่ยตามกฎหมาย FATCA 

Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็นกฎหมำยภำษีของประเทศสหรัฐอเมริกำท่ีมีกำรบัญญัติ

และมีผลบังคับใชใ้นปัจจุบัน ภำยใตก้ฎหมำย FATCA อำจมีกำรหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอัตรำท่ีสูงถึงรอ้ยละ 30 

ส ำหรบักำรจ่ำยดอกเบ้ียและเงินปันผลท่ีมีแหล่งท่ีมำจำกประเทศสหรฐัอเมริกำซ่ึงเกิดขึ้ นตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 

พ.ศ. 2557 ใหแ้ก่สถำบันกำรเงินต่ำงประเทศ และเงินรำยรับทั้งหมด (gross proceeds) ท่ีสถำบันกำรเงิน

ต่ำงประเทศไดร้ับจำกกำรขำยทรัพยสิ์นท่ีมีควำมเกี่ยวขอ้งกบัสหรฐัอเมริกำบำงประเภทซ่ึงเกิดขึ้ นตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกรำคม พ.ศ. 2560 ในกรณีท่ีสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศดงักล่ำว (ซ่ึงรวมถึงกองทุน) ไม่ไดเ้ขำ้ท ำและปฏิบัติ
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ตำมควำมตกลงกับกรมสรรพำกรของสหรัฐอเมริกำ  (U.S. Internal Revenue Service หรือ “IRS”) เวน้แต่ 

สถำบนักำรเงินต่ำงประเทศน้ันไดร้บักำรยกเวน้หรือถือว่ำไดป้ฏบิติัตำมกฎหมำยดงักล่ำวแลว้ 

เพื่อหลีกเล่ียงภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยดงักล่ำว กองทุนอำจเขำ้ท ำควำมตกลงกบั IRS (“ความตกลงกบั IRS”) กองทุน

คำดว่ำควำมตกลงกบั IRS จะก ำหนดใหก้องทุนตกลงท่ีจะ (1) ขอรบัขอ้มูลเพื่อระบุตวับุคคลบำงอย่ำงเกี่ยวกบัผู ้

ถือหน่วยลงทุน เพื่อพิจำรณำว่ำผู ้ถือหน่วยลงทุนเป็น  U.S. Person หรือนิติบุคคลต่ำงชำติซ่ึงถือหุน้โดย U.S. 

Person หรือไม่ และเพื่อใหข้อ้มลูระบุตวับุคคลเก่ียวกบัผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่ำวแก่ IRS เป็นระยะ (2) ปฏบิติัตำม

ขอ้ก ำหนดกำรหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ เพื่อท่ีจะปฏิบัติตำมภำระผูกพนัในกำรรำยงำนขอ้มูลตำม

ควำมตกลงกบั IRS ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนรำยใดไม่ปฏิบัติตำมค ำรอ้งขอเกี่ยวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมท่ี

ก ำหนดไวใ้นควำมตกลงกบั IRS จำกกองทุน หรือบริษัทจดักำร  บริษัทจดักำรอำจจ ำเป็นตอ้งหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยสูง

ถึงรอ้ยละ 30 จำกกำรช ำระเงิน (ซ่ึงรวมถึงเงินปันผลและจ ำนวนเงินไถ่ถอน) ซ่ึงมีขึ้ นตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 

2560 ท่ีตอ้งช ำระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในกำรเปิดเผยขอ้มูล หรือผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึง

เป็นสถำบนักำรเงินท่ีมิไดม้ีควำมตกลงกบั IRS ท่ีมีผลบงัคบั (กล่ำวคือ ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเป็นสถำบนักำรเงินท่ี

ไม่เขำ้ร่วมในกำรท ำควำมตกลงกบั IRS) เวน้แต่ สถำบันกำรเงินน้ันไดร้ับกำรยกเวน้หรือถือว่ำไดป้ฏิบัติตำม

กฎหมำยแลว้ ทั้งกองทุน บริษัทจัดกำรจะไม่ช ำระเงินเพิ่มเติมใดๆ เพื่อชดเชยใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนส ำหรับ

จ ำนวนเงินใดๆ ท่ีถูกหกัตำมกฎหมำย FATCA นอกจำกน้ี ยงัมีควำมเป็นไปไดท่ี้บริษัทจดักำรอำจตอ้งจดัใหม้ีกำร

จ ำหน่ำยหรือโอนหน่วยลงทุนซ่ึงถือโดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดในกำรเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำว

ตำมท่ีบริษัทจัดกำรรอ้งขอตำมเง่ือนไขในควำมตกลงกับ IRS ของกองทุน และจ ำนวนเงินสุทธิท่ีได้จำกกำร

จ ำหน่ำยหรือโอนน้ันอำจจะน้อยกว่ำรำคำตลำดยุติธรรมของหน่วยลงทุนท่ีจ ำหน่ำยหรือโอนโดยทัว่ไป 

อยำ่งไรก็ดี ภำระผูกพนัท่ีมีแหล่งท่ีมำจำกประเทศสหรฐัอเมริกำซึ่งยงัคงคำ้งอยู ่ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 

และภำระผูกพันท่ีมีแหล่งท่ีมำจำกภำยนอกประเทศสหรัฐอเมริกำซ่ึงยงัคงคำ้งอยู่ในวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 

2557 หรือวนัท่ีตรงกบัหกเดือนหลงัจำกกำรประกำศใชข้อ้บังคบั US Treasury regulations ว่ำดว้ยกำรหกั ณ ท่ี

จ่ำยส ำหรับกลุ่มเงินประเภท "foreign passthru payments" (แลว้แต่ว่ำวนัใดเกิดขึ้ นภำยหลัง) โดยภำระผูกพัน

ดงักล่ำวไม่ไดม้ีกำรแกไ้ขหรือถือว่ำออกใหม่ ภำยหลังจำกวนัท่ี 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 (ภำระผูกพนัเหล่ำน้ี

เรียกว่ำ "Grandfathered Obligations") จะไม่อยูภ่ำยใตบ้งัคบัของกำรหกั ณ ท่ีจ่ำยตำมกฎหมำย FATCA อย่ำงไรก็

ตำม ภำระผูกพันซ่ึงถือว่ำเป็นภำระผูกพันประเภททุน และภำระผูกพันประเภทหน้ีซ่ึงไม่มีก ำหนดระยะเวลำ

แน่นอน (เช่น เงินฝำกออมทรพัยแ์ละเผ่ือเรียก) ไม่มีสิทธิไดร้บักำรยกเวน้ (grandfathering) จำกกำรหกัภำษี ณ 

ท่ีจ่ำยตำมกฎหมำย FATCA  

นอกจำกน้ี ถำ้กองทุนตดัสินใจท่ีจะไม่เขำ้ท ำควำมตกลงกบั IRS กองทุนอำจถูกหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยในอตัรำรอ้ยละ 

30 ส ำหรบัเงินบำงประเภทท่ีตอ้งช ำระใหแ้ก่กองทุน 

ท่ีผ่ำนมำ ประเทศสหรฐัอเมริกำไดเ้ขำ้ท ำควำมตกลงระหว่ำงรฐับำล (intergovernmental agreements) ("ความ

ตกลง IGA") หลำยฉบับ ท่ี เกี่ยวข้องกับกฎหมำย  FATCA ซ่ึงถ้ำประเทศไทยเข้ำท ำควำมตกลง  IGA กับ

สหรฐัอเมริกำ กองทุนอำจไม่จ ำเป็นตอ้งเขำ้ท ำควำมตกลงกบั IRS แต่อำจจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีประเทศ

ไทยตรำขึ้ นเพื่ออนุวตัรใหเ้ป็นไปตำมควำมตกลง IGA น้ัน  
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บริษัทจดักำรไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำกำรช ำระเงินใหแ้ก่กองทุนในส่วนท่ีเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นของกองทุน ซ่ึงรวมถึง

ทรพัยสิ์นท่ีลงทุน จะไม่อยูภ่ำยใตบ้งัคบัของกำรหกั ณ ท่ีจ่ำยตำมกฎหมำย FATCA ถำ้กำรช ำระเงินใหแ้ก่กองทุนใน

ส่วนท่ีเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นของกองทุนตอ้งอยูภ่ำยใตบ้งัคบัของกำรหกั ณ ท่ีจ่ำย ก็อำจส่งผลใหม้ีกำรไถ่ถอนทรพัยสิ์น

ท่ีลงทุนก่อนก ำหนดตำมวิธีกำรท่ีระบุไวใ้นขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของทรัพยสิ์นท่ีลงทุน นอกจำกน้ี ถึงแมว้่ำ ผู ้

ลงทุนในกองทุนจะไดป้ฏบิติัตำมกำรรอ้งขอขอ้มลูระบุตวับุคคลและยนิยอมใหบ้ริษัทจดักำรด ำเนินกำรน ำส่งขอ้มลู

ดงักล่ำวใหแ้ก่ IRS แต่กำรช ำระเงินใหแ้ก่กองทุนก็ยงัอำจถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยตำมกฎหมำย FATCA ได ้หำกตวักลำงท่ี

ถือทรพัยสิ์นอยู่แทนกองทุนตอ้งถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย เน่ืองจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย FATCA ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วย

ลงทุนควรปรึกษำหำรือกบัท่ีปรึกษำทำงดำ้นภำษีของตนเกี่ยวกบัภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยตำมกฎหมำย   FATCA ท่ีอำจ

เกิดขึ้ นกบักองทุน ก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุน 

14.  ความเสี่ยงจากภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยส าหรบัทรพัยส์ินท่ีลงทุน (Withholding Tax) 

บริษัทจดักำรไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำจะไม่มีกำรเรียกเก็บภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยจำกเงินท่ีพึงช ำระใหแ้ก่กองทุนในส่วนท่ี

เกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีลงทุน นอกจำกน้ี กำรช ำระเงินใหแ้ก่ตวักลำงหรือกองทุนในส่วนท่ีเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีลงทุน

อำจถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยตำมกฎหมำย FATCA ในอตัรำสูงถึงรอ้ยละ 30 หำกกองทุนหรือตัวกลำงไม่ปฏิบัติตำมกำร

รอ้งขอขอ้มูลระบุตัวบุคคล เพื่อใหคู้่สัญญำของกองทุนหรือตัวกลำงสำมำรถปฏิบัติตำมกฎหมำย  FATCA ได ้ซ่ึง

รวมถึงควำมตกลงกบั IRS ตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ 

นอกจำกน้ี แมว้่ำในเวลำท่ีกองทุนเขำ้ลงทุนในทรพัยสิ์นใดๆ จ ำนวนเงินท่ีตอ้งช ำระใหแ้ก่กองทุนเกี่ยวกบัทรพัยสิ์น

ท่ีลงทุนดังกล่ำว จะไม่ถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย แต่ในอนำคตกฎหมำยภำษีท่ีเกี่ยวขอ้งอำจเปล่ียนแปลงไป ท ำให้

จ ำนวนเงินท่ีช ำระตำมทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนดังกล่ำวตอ้งถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำย หรือถูกหักภำษี ณ ท่ีจ่ำยใน

อตัรำท่ีสูงขึ้ นอนัเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงใดๆ ในกฎหมำย ระเบียบหรือขอ้บังคบัท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือกำรตีควำม

กฎหมำย ระเบียบหรือขอ้บังคับดังกล่ำว ซ่ึงลูกหน้ีท่ีเกี่ยวขอ้งไม่ผูกพันท่ีจะตอ้งชดเชยใหก้ับกองทุน ในกรณี

ดงักล่ำว กองทุนอำจจะไม่สำมำรถรบัประโยชน์จำก (ก) อนุสญัญำภำษีซอ้นระหว่ำงประเทศไทยกบัประเทศท่ีท ำ

กำรช ำระเงิน หรือ (ข) กฎหมำยท่ีใชบ้ังคบัอยู่ในปัจจุบันในประเทศของลูกหน้ีท่ีเกี่ยวขอ้งของกองทุน ในกรณีท่ี

กองทุนไดร้บัช ำระดอกเบ้ียจำกจ ำนวนเงินสุทธิภำยหลงัจำกท่ีหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำยแลว้ เงินปันผลหรือผลตอบแทนท่ี

พึงช ำระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนก็จะถูกก ำหนดโดยอำ้งอิงจำกจ ำนวนเงินรับสุทธิดังกล่ำว ซ่ึงภำษีดังกล่ำวจะลด

จ ำนวนเงินท่ีสำมำรถน ำไปช ำระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิไดร้ับจ ำนวนเงิน

เพิ่มเติม (grossed-up amounts) เพื่อชดเชยภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยน้ัน 

ความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่ผูล้งทุนควรทราบ 

1.  ความเสี่ยงจากขอ้ความท่ีมีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต (Forward Looking Statements) 

หนังสือช้ีชวนฉบับน้ีมีขอ้ควำมท่ีมีลักษณะเป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต (Forward Looking Statements) ทั้งน้ี      

ผูล้งทุนควรใชค้วำมระมดัระวงัอย่ำงสูงเกี่ยวกบัขอ้ควำมท่ีมีลกัษณะเป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคตในหนังสือช้ีชวน

ฉบบัน้ี โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ขอ้ควำมดงัต่อไปน้ีถือเป็นขอ้ควำมท่ีมีลกัษณะเป็นกำรคำดกำรณใ์นอนำคต 

 ขอ้ควำมเกี่ยวกบักลยุทธโ์ดยรวมของกองทุนในกำรท่ีจะบรรลุซ่ึงเป้ำหมำยของกำรลงทุน  
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 ขอ้ควำมประมำณกำรตวัเลข ประเภท ขนำด หรือระยะเวลำของกำรลงทุนท่ีกองทุนอำจไดม้ำ หรือขนำดของ

ทรพัยสิ์น ท่ีกองทุนอำจไดม้ำในกำรลงทุนดงักล่ำว 

 ขอ้ควำมเกี่ยวกบัประมำณกำรหรือกำรคำดกำรณผ์ลตอบแทน หรือผลประกอบกำรจำกกำรลงทุนใดๆ 

 ขอ้ควำมเกี่ยวกบัแผนกำรหรือเป้ำหมำยของกำรจดักำรของกองทุนเพื่อกำรด ำเนินงำนในอนำคต ซ่ึงรวมถึง 

แต่ไม่จ ำกดัเพียงกำรใชท้รัพยสิ์นของกองทุน และขนำดและลักษณะของค่ำใชจ้่ำยท่ีบริษัทจดักำรคำดว่ำจะ

เกิดขึ้ น บุคลำกรและบริกำรอื่นท่ีกองทุนอำจใชบ้ริกำร 

 ขอ้ควำมใดๆ ท่ีใชค้ ำว่ำ “คำดกำรณ”์ “เช่ือ” “ประมำณกำร” “คำดหมำย” หรือถอ้ยค ำในท ำนองเดียวกนั 

 ขอ้ควำมใดๆ ท่ีมิใช่ขอ้เท็จจริงยอ้นหลงั 

ขอ้ควำมท่ีมีลักษณะเป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคตสะท้อนถึงควำมเห็นในปัจจุบันของบริษัทจัดกำรเกี่ยวกับ

เหตุกำรณ์ในอนำคต และอยู่ภำยใตค้วำมเส่ียง ควำมไม่แน่นอนและสมมุติฐำนต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ำกดัเพียง 

ปัจจยัควำมเส่ียงดังท่ีระบุขำ้งตน้ ถึงแมว้่ำบริษัทจดักำรมีควำมเช่ือว่ำควำมคำดหมำยท่ีแสดงอยู่ในขอ้ควำมท่ีมี

ลกัษณะเป็นกำรคำดกำรณใ์นอนำคตมีควำมสมเหตุสมผล แต่บริษัทจดักำรไม่สำมำรถรบัรองว่ำควำมคำดหมำย

เหล่ำน้ันจะถูกตอ้ง  
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตรำสำรภำครฐัไทย ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

2 ตรำสำรภำครฐัต่ำงประเทศ ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

3 หน่วย CIS ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

4 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก ไม่จ ำกดัอตัรำส่วน 

5 ทรพัยสิ์น ดงัน้ี 

5.1 ตรำสำรหน้ี ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ น

ตำมกฎหมำยไทย หรือสำขำของ ธพ. ต่ำงประเทศท่ีไดร้บัอนุญำตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทยและเสนอขำยในประเทศ 

5.2 ตรำสำรหน้ี ตรำสำรกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ น

ตำมกฎหมำยไทย และเสนอขำยตรำสำรน้ันในต่ำงประเทศ หรือผู ้

ออกจดัตั้งขึ้ นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ 

5.3 reverse repo 

5.4 OTC derivatives 

ไม่เกินอตัรำดงัน้ี แลว้แต่อตัรำใดจะสูงกว่ำ 

1. 35%หรือ 

2. น ้ำหนักของตรำสำรท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 

  

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

หมำยเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝำก ผูอ้อกตรำสำรหรือคูส่ญัญำ 

แลว้แต่กรณี 

             1. เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของกองทุนรวม 

              2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

  ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

  

1 เงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตำม

กฎหมำยไทย (ไม่รวมถึงสำขำในต่ำงประเทศของนิติบุคคลดงักล่ำว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่ำย หรือคูส่ญัญำ ดงัน้ี 

1.1  ธนำคำรหรือสถำบนักำรเงินท่ีมีกฎหมำยเฉพำะจดัตั้งขึ้ น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลำดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่ำศยั 

 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมำจำกคู่สญัญำ

ตำม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี   

เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีอำยุโครงกำรน้อย

กว่ำ 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตำมรอบอำยกุองทุน 

- อตัรำขำ้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมท่ีอำยุ

กองทุนคงเหลือน้อยกว่ำหรือเท่ำกบั 6 เดือน  

ทั้งน้ี เฉพำะกองทุนรวมท่ีมีอำยุโครงกำร

มำกกว่ำหรือเท่ำกบั 1 ปี  

      

 

  2 derivatives ดงัน้ี 

  2.1 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำร ไม่เกินมลูค่ำควำมเส่ียงท่ีมีอยู ่
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  ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

ลดควำมเส่ียง (hedging) 

   2.2 กำรเขำ้ท ำธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อกำรลดควำมเส่ียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีกำรลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ำกดั net exposure ท่ีเกิดจำกกำรลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 
 

หมำยเหตุ : ส ำหรบักำรลงทุนในเงินฝำกหรือตรำสำรเทียบเท่ำเงินฝำกเพื่อกำรด ำเนินงำนของ กองทุนรวมไม่มีขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบั 

product limit 

ทั้งน้ี กำรค ำนวณสดัส่วนตำมนโยบำยกำรลงทุนและอตัรำส่วนกำรลงทุน ใหเ้ป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด

ทุนว่ำดว้ยกำรลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่ำธรรมเนียมกำรขำย ไม่เกิน 1.00 

1.2. ค่ำธรรมเนียมกำรรบัซื้ อคืน ไม่มี 

1.3. ค่ำธรรมเนียมในกำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่มี 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

2.1. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนหน่วยลงทุน อตัรำท่ีนำยทะเบียนก ำหนด 

2.2. ค่ำธรรมเนียมกำรออกเอกสำรแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัรำท่ีนำยทะเบียนก ำหนด 

2.3. ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุน อตัรำท่ีสถำบนักำรเงินก ำหนด 

2.4. ค่ำธรรมเนียมกำรหกัเงินจำกบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัรำท่ีสถำบนักำรเงินก ำหนด 

2.5. ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดักำร หรือนำยทะเบียน

ด ำเนินกำรใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจำกกรณีปกติ 

ไม่มี 

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

3.1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดักำร ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 

3.2. ค่ำธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี 

3.3. ค่ำธรรมเนียมนำยทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1070 ต่อปี 

3.4. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัจ ำหน่ำย ไม่มี 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.0700% ของจ ำนวน

เงินทุนของโครงกำร 

4.2. ภำยหลงัเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี 

5. ประมาณการคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมด(1)(2) (รอ้ยละของจ านวน

เงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ไม่เกิน 4.4405 ต่อปี 

(1) บริษัทจดักำรอำจเพิ่มอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรือคำ่ใชจ้่ำยดงักล่ำวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัรำคำ่ธรรมเนียมหรือ

ค่ำใชจ้่ำยภำยในรอบระยะเวลำ 1 ปี 

(2) ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้่ำยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนเป็นอตัรำท่ีรวมภำษีมลูคำ่เพิ่มแลว้ 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. กำรลงทุนในกองทุนมีควำมเส่ียงอย่ำงมีนัยส ำคญัซ่ึงผูล้งทุนควรพิจำรณำก่อนท่ีจะเขำ้ลงทุนในกองทุน กองทุนมี

สถำนะเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกบริษัทจดักำรและผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ัน บริษัทจดักำรจึงไม่มีภำระผูกพนั

ในกำรชดเชยผลขำดทุนของกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 1 ห้ำมขำยผู ้ลงทุนรำยย่อย  ทั้งน้ี ผลกำร

ด ำเนินงำนของกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 1 หำ้มขำยผูล้งทุนรำยย่อย ไม่ไดข้ึ้ นอยู่กบัสถำนะทำงกำรเงิน

หรือผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทจดักำร 

เน่ืองจำกกองทุนยงัไม่มีผลกำรด ำเนินงำน (track record) หรือประวติักำรด ำเนินงำนใดๆ บริษัทจดักำรจึงไม่

สำมำรถรบัรองไดว้่ำผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตำมท่ีประมำณไว ้หรือจะไม่สูญเสียเงินลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคญั 

ดงัน้ัน กำรลงทุนในกองทุนจึงไม่เหมำะสมท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในกำรลงทุนเพียงอย่ำงเดียวของผูล้งทุน  

2. ผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของบริษัทจดักำรไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของกองทุนน้ี และ

กองทุนไม่สำมำรถรบัรองไดว้่ำกองทุนจะบรรลุผลกำรด ำเนินงำนท่ีเทียบเคียงไดก้บัผลกำรด ำเนินงำนในอดีตใน

กำรจดักำรกองทุน ซ่ึงบุคลำกรมืออำชีพดำ้นกำรลงทุนหรือบริษัทในเครือของบริษัทจดักำร ดงัน้ัน ผูล้งทุนตอ้งไม่

ถือเอำผลกำรด ำเนินงำนในอดีตของบุคลำกรมืออำชีพดำ้นกำรลงทุนของบริษัทจดักำร หรือบริษัทในเครือแห่งใด

ของบริษัทจดักำรมำท ำกำรคำดหมำยผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน และตอ้งไม่คำดหมำยว่ำกองทุนจะบรรลุ

ผลตอบแทนในท ำนองเดียวกนั 

3. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ำรลงทุนโดยรวม ต่อเมื่อผูล้งทุนสำมำรถรบัควำมเส่ียง

จำกกำรขำดทุนโดยส้ินเชิงจำกกำรลงทุนในกองทุนเท่ำน้ัน นอกจำกน้ี อำจมีกรณีท่ีบริษัทจดักำรหรือบริษัทใน

เครืออำจมีผลประโยชน์ขดักนักบักองทุน ผูท่ี้ประสงค์จะลงทุนจึงควรประเมินควำมเส่ียงและขอ้ดีของกำรลงทุนใน

กองทุนน้ี นอกจำกน้ี ในกำรพิจำรณำเขำ้ลงทุนในกองทุน ผูล้งทุนควรตระหนักถึงขอ้พิจำรณำต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงแต่

ไม่จ ำกดัเพียงควำมเส่ียงท่ีปรำกฏในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

4. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษำขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขำ้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้ำ้งอิงใน

อนำคต หำกตอ้งกำรทรำบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสำมำรถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงกำรไดท่ี้บริษัทจดักำร

หรือผูส้นับสนุนกำรขำยหรือรบัซื้ อคืน 

5. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำผูข้ำยหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร  

ก.ล.ต.  

6. กำรลงทุนยอ่มมีควำมเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษำขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

7. บริษัทจดักำรอำจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดักำรเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดักำรลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตำมหลกัเกณฑท่ี์ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ก ำหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจ

จะลงทุนท่ีตอ้งกำรทรำบขอ้มูลกำรลงทุนเพื่อบริษัทจดักำรในรำยละเอียด สำมำรถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจดักำร 

ตวัแทน และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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8. บริษัทจัดกำรอนุญำตใหพ้นักงำนลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ และ

ประกำศต่ำงๆ ท่ีสมำคมบริษัทจดักำรลงทุนก ำหนด และจะตอ้งเปิดเผยกำรลงทุนดงักล่ำวใหบ้ริษัทจดักำรทรำบ 

เพื่อท่ีบริษัทจดักำรจะสำมำรถก ำกบัและดูแลกำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องพนักงำนได ้

9. ผู ้ลงทุนสำมำรถตรวจดูขอ้มูลท่ีอำจมีผลต่อกำรตัดสินใจลงทุน เช่น กำรท ำธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(Connected Person) และกำรลงทุนตำมอตัรำส่วนท่ีก ำหนดในวตัถุประสงคก์ำรลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้ส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. หรือโดยผ่ำนเครือขำ่ย Internet ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

10. หนังสือช้ีชวนเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลส ำคญั ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และ

ส่วนรบัรองควำมถูกตอ้งครบถว้น 

11. กำรพิจำรณำร่ำงหนังสือช้ีชวนในกำรเสนอขำยหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นกำรแสดงว่ำส ำนักงำน

คณะกรรมกำร ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงควำมถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัรำคำหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำยน้ัน 

 

 

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


   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 1 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 1 

 

กองทุนรวมส ำหรบัผูล้งทุนสถำบนัและผูล้งทุนรำยใหญ่พิเศษเทำ่นั้น 

 

กองทุนรวมที่มีควำมเสี่ยงสูงหรือมีควำมซบัซอ้น 

 

 

 

 

 

รำยละเอียดโครงกำรจดักำร 

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 1 หำ้มขำยผูล้งทุนรำยยอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 1 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมโดยใชข้อ้มลู ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2562 

  

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และส่วน

รบัรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี ผูส้นใจลงทุนควรรอ้งขอหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัจากบริษัทจดัการหรือผูข้าย

หน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั อาทิ วตัถุประสงคแ์ละ

นโยบายการลงทุน ความเส่ียง และค าเตือน เป็นตน้ ก่อนตดัสินใจลงทุน 



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 1 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 3 

รำยละเอียดโครงกำรจดักำรกองทุนรวม 

ค ำจ  ำกดัควำม / ค ำนิยำม :  

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

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

“กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม” หมายถึง กองทุนเปิดเค เอน็แฮนซท ์เครดิต 1 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวชิาชีพบญัชีก าหนดเกี่ยวกบัการจดัท างบ

การเงินรวม  

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

“ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน” หมายถึง เงินสด เช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดท่ีบริษัท

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนยอมรบั โดยค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่ใช่เงินสดน้ัน บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหน่วยลงทุนจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือวิธีการอื่น

ใดไดภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย  

“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 1 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

“จองซ้ือ” หมายถึง จองซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  

“ตลาดหลกัทรพัย”์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

“บริษัทจดัการ” หมายถึง บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั  

“ผูดู้แลผลประโยชน์” หมายถึง ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน  

“ผูถื้อหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

“ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดร้บัใบอนุญาตจาก

กระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) การคา้หลกัทรพัย ์(Dealer) 

และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั้งในส่วนของหลกัทรพัยท์ัว่ไป หรือหลกัทรพัยท่ี์จ ากดัเฉพาะหน่วยลงทุน 

แลว้แต่กรณี  

“ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น” หมายถึง ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

“ผูล้งทุนสถาบนั” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดบทนิยามผูล้งทุน

สถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี  

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย  

(2) ธนาคารพาณิชย ์ 

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น  

(4) บริษัทเงินทุน  

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 

(6) บริษัทหลกัทรพัย ์ 

(7) บริษัทประกนัวินาศภยั  

(8) บริษัทประกนัชีวิต  

(9) กองทุนรวม  

(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษทัหลกัทรพัยร์บัจดัการเงินทุนของผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนตาม 
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(1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25)  

(11) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

(12) กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

(13) กองทุนประกนัสงัคม  

(14) กองทุนการออมแห่งชาติ  

(15) กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  

(16) ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้  

(17) ผูป้ระกอบธุรกิจการซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยการซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า  

(18) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  

(19) สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก  

(20) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

(21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท  

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

ทั้งหมด  

(23) ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถึง (22)  

(24) ผูจ้ดัการกองทุน หรือผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  

(25) ผูล้งทุนอื่นใดตามท่ีส านักงานประกาศก าหนด  

“ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ” ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนดบทนิยามผู้

ลงทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปน้ี  

(1) นิติบุคคลท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

(ก) มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ ตั้งแต่ 200 ลา้นบาทขึ้ นไป  

(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝาก

แลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 80 ลา้นบาทขึ้ นไป  

ทั้งน้ี ใหพ้ิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  

(2) บุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

(ก) มีสินทรพัยสุ์ทธิตั้งแต่ 70 ลา้นบาทขึ้ นไป ทั้งน้ี สินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมลูคา่อสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยั

ประจ าของบุคคลน้ัน  

(ข) มีรายไดต่้อปีตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีไม่นับรวมกบัคู่สมรสแลว้ มรีายไดต่้อปีตั้งแต่ 7 ลา้นบาทขึ้ นไป  

(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงินฝาก

แลว้มีเงินลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้ นไป  

“ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็น

ผูท่ี้ไดร้บัใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหน้าซื้ อขายหลกัทรพัย ์(Broker) การคา้

หลกัทรพัย ์(Dealer) และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั้งในส่วนของหลกัทรพัยท์ัว่ไป หรือหลกัทรพัยท่ี์จ ากดั

เฉพาะหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  

“ผูส้อบบญัชี” หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทุน  

“มติพิเศษ” หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อ

หน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่ง
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หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

“มติเสียงขา้งมาก” หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่ง

หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

“มลูค่าหน่วยลงทุน” หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตาม

ทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อส้ินวนัท่ีค านวณน้ัน โดยค านวณตามหลกัสากล เป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและตดัต าแหน่งท่ี 

5 ท้ิง  

“มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน” หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิงและปัด

ทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น  

“ระยะเวลาเสนอขาย” หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  

“ราคาเสนอขายครั้งแรก” หมายถึง ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีเสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกตามมลู

ค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนซ่ึงจะตอ้งบวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

“ราคาขายหน่วยลงทุน” หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้ านวณราคาขาย

หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการขายน้ัน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

“ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน” หมายถึง ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท า

การรบัซื้ อคืนน้ัน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

“วนัท าการ” หมายถึง วนัเปิดท าการปกติของบริษัทจดัการ  

“วนัท าการรบัซื้ อคืน” หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นวนัรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั หากวนัดงักล่าวตรง

กบัวนัหยุด จะใชว้นัท าการถดัไปเป็นวนัท าการรบัซื้ อคืน  

“ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัย”์ หมายถึง ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยซ่ึ์งจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

“สถาบนัการเงิน” หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน  

“สมาคม” หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทุน  

“สมุดบญัชีแสดงสิทธิ” หมายถึง สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

“สัง่ขายคืน” หมายถึง สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการรบัซื้ อคืน  

“สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน” หมายถึง สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วย

ลงทุนไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดร้บัค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้  

“สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน” หมายถึง สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขาย  

“ส่ืออิเล็กทรอนิกส”์ หมายถึง เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์อินเทอรเ์น็ต หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งท่ีบริษัทจดัการสามารถใชส้ าหรบัรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้  

“ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  

“หนังสือช้ีชวน” หมายถึง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  

 

 

ค าอธิบายศพัทเ์ร่ืองการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค ายอ่และความหมายของค ายอ่ รวมถึงค าศพัทท่ี์ปรากฏ

ในหวัขอ้ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัย ์ 

ค ำศพัท ์ ค ำอธิบำยศพัท ์
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“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวชิาชีพบญัชี

ก าหนดใหจ้ดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวม 

พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีตั้งขึ้ นเพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัร 

สกุลเงินทอ้งถ่ินในภูมิภาคตามโครงการจดัตั้งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะท่ี

สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของท่ีประชุม 

กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific 

Central Banks (EMEAP) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้นครบ

ก าหนดอายุของทรพัยสิ์น หรือครบอายุของรอบ 

การลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 

ต่างประเทศ” 

กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุน

แบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งน้ี  

ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ท่ีจดัตั้งขึ้ น 

ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื้ นฐานของประเทศ

ต่าง ๆ ซึ่งไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายว่าดว้ย 

ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย

ต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบั

กองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐานตาม 1. ทั้งน้ี  

ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานดงักล่าวจะจดัตั้งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือ

รูปอื่นใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งอยูใ่นรูปแบบ 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 
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1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตาม 

กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 

derivatives ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 

2. มีผลใหค้วามเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของ 

ทรพัยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง 

4. สามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 

ตราสารเทียบเท่า 

เงินฝาก” 

ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรบัฝากเงิน เงินฝากอิสลาม  

หรือตราสารอืน่ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัเงินฝาก  

2. สลากออมทรพัยท่ี์ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 

ออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงได้

กบัเงินฝาก โดยคู่สญัญาท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคนืเงินตน้จาก

คู่สญัญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงไดก้บั 

ผูร้บัฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสินคา้ 

โภคภณัฑ”์ 

ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีท่ีจดัท าขึ้ นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

    

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงินคลงั  

2. พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.  

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกูก หรือหุน้กู ้ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุน
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ฟ้ืนฟูเป็นผูม้ีภาระผูกพนั 

“ตราสารภาครฐั 

ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทย 

ท่ีรฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของ

รฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้ ้าประกนั 

แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบนัการเงินไม่ว่า 

ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ท่ีมีการอา้งอิงจาก 

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลสถาบนัการเงินของ Basel Committee  

on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ” 

ศูนยก์ลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ท่ีจดัใหม้ีขึ้ นเพื่อการซ้ือขายหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ โดยมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. มีการรวบรวมค าเสนอซ้ือเสนอขายหลกัทรพัยจ์าก 

ผูเ้สนอซ้ือหลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2. มีการก าหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหม้ีระบบ ซึ่งก าหนดเกี่ยวกบัวธีิการใน

การซ้ือขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหนา้ โดย 

ผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการจดัการซ้ือขาย 

เป็นประการอื่น และผูเ้สนอซ้ือเสนอขายยนิยอมท่ีจะผูกพนัตามหลกัเกณฑ์

หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภท 

การจดัการกองทุนรวม หรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนุญาตใหท้ าการ

ซ้ือขายไดใ้น SET 

“บริษัทยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท า 

งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัท า 

และเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไมม่ีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณา 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท า 
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งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัท า 

และเปิดเผยล่าสุด ทั้งน้ี หากไมม่ีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณา 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธิ 

ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

ซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ 

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนด 

ประเภทหลกัทรพัยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 

“ผูม้ีภาระผูกพนั” ผูท่ี้มีภาระผูกพนัในการช าระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะ 

ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ า้ประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศูนยซ้ื์อขาย 

derivatives” 

ศูนยซ้ื์อขายดงัน้ี 

1. ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ท่ีไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

2. ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ซ่ึงจดัตั้งขึ้ นและใหบ้ริการไดต้ามกฎหมาย

ต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 

ท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื้ นฐาน 

ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายว่าดว้ย 

ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย

ต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบั

กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่าจะจดัตั้งในรูปบริษทั ทรสัต ์

หรือรปูอื่นใด 

“หน่วย private equity” หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน ซ่ึงหมายความถึง หุน้ ใบทรัสต์ ตราสาร

หรือหลกัฐานแสดงส่วนแบ่งในทรพัยสิ์น  

ของกิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี ไม่ว่ากิจการดงักล่าวจะจดัตั้งขึ้ น 

ในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรปูแบบอื่นใด 
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1. มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้ นไป 

ทั้งน้ี ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพยสิ์น

ส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด 

เป็นการเฉพาะ  

2. มีการมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทุนและ

ทรพัยสิ์นท่ีเกิดจากเงินทุน 

3. มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการ 

ลงทุนในหุน้ หรือการสนับสนุนทางการเงินท่ีก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่ง

หุน้ของกิจการน้ันในภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากบัดูแลแผนธุรกิจ การ

ด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอื่นใดใน

ลกัษณะท่ีสะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งอยูใ่นรปูแบบอยา่งใด

อยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตาม 

กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสั้น” หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระหน้ีไมเ่กิน 270 วนันับแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

“B/E” ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัช้ีวดัของกองทุน ซ่ึงเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันี 

ท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบาย 

การลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 

2. ผูท้ าหน้าท่ีบริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมส่ีวนไดเ้สียในกจิการ 

ท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีคู่สญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านักงาน เวน้แต่ท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดิตของ
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ทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัการประกนัความเส่ียงจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอีก

ฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้ง

ช าระเงินใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเมื่อเกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ี 

(credit event) ของทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัการประกนัความเส่ียง จะไดร้บั

ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมส าหรบัการมีภาระผูกพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหน้ีตามท่ีระบุในขอ้ตกลง

ของตราสารหรือสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัท าโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถใน

การช าระหน้ีตามตราสารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา  

กบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on  

organized exchange” 

derivatives ท่ีซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขาย derivatives 

“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใช ้

ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารน้ัน 

“DW” ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตาม 

กฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุน 

ในอสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ 

พฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทรสัตห์รือ 

กองดงักล่าวจะจดัตั้งในรปูบริษทั ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

  

“GMS” 

  

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong  

Subregion) ซ่ึงไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยม

เวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอตัราส่วนการ

ลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการ 

มาค านวณรวมกนั 
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“guarantor rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูม้ีภาระผูกพนัในฐานะผูร้บัรอง  

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ้าประกนั 

“international scale”” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครั้งแรก (Initial Public 

Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือ 

โดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรือสญัญาท่ีใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่

กบัทรพัยสิ์น ซ่ึงเป็นผลใหก้องทุนมีความเส่ียง 

ในทรพัยสิ์นน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซ่ึงอยู่

ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่ราย

ยอ่ย กองทุนรวมเพื่อ 

ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ 

“notional amount” มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation” ประเภทและลกัษณะของทรพัยสิ์นท่ีขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งอิง

ถึง (obligation category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาท่ีมีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 

แห่งพระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขาย derivatives  
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“P/N” ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ซ่ึงไดจ้ากการค านวณ 

ค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศูนยก์ลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซ้ือ

ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทั้งใหข้อ้มลูต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัตราสารน้ัน โดย

ศูนยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีท า

หน้าท่ีก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั

หลกัทรพัย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมสีญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities 

Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

“single entity limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศท่ีผูอ้อกตราสาร 

มีถ่ินท่ีอยู ่ซ่ึงเป็นการประเมินความเส่ียงในการผิดนัดช าระหน้ี 

ของรฐับาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภท 

การใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription 
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Right) 

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

 

 

1. ช่ือ ประเภท และอำยขุองโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 1 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  K Enhanced Credit 1 Fund Not for Retail Investors  

 

1.3. ช่ือยอ่ :  KEC1-UI  

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั้งเดียว  

 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ก าหนด  

 

1.7. อายุโครงการ : 1  ปี -  เดือน -  วนั  

 

1.8. อายุโครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  

 

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต า่กวา่ 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับจากวนัท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รบัจด

ทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

เง่ือนไขอื่น ๆ : บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายหรือเลิกกองทุน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลาย

อยา่งดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุนภายใน 1 

เดือนนับตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม เมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือ

สภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ีแจง้ไวไ้ด ้และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บั

ผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

(2) จ าหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ า่กว่า 300 ลา้นบาท หรือ  

(3) กรณีท่ีสถานการณก์ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิด

เหตุการณไ์ม่ปกติ 
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1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนรวมท่ีเสนอขายผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  

 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

 

 

2. จ  ำนวนเงินทุนของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม มูลคำ่ที่ตรำไว ้จ  ำนวน ประเภท รำคำของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขำย 

:  

 

2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 1,491,428,490.64 บาท  

 

2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  

   

 

2.3. มลูค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 149,142,849.0640 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก : 1,000,000.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.7. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.8. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคืน : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงกำรจดักำรกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบำยกำรลงทุน ลกัษณะ

พิเศษ กำรลงทุนในตำ่งประเทศ กำรลงทุนในสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ประเภทและอตัรำสว่นกำรลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัยส์ินอ่ืน หรือกำรหำดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะตอบสนองผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษท่ีมีความเขา้ใจในทรพัยสิ์นท่ีกองทุนลงทุน

และรบัความเส่ียงไดสู้งมากกวา่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนจะสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้ง

ในและต่างประเทศ รวมถึงกองทุนจะเขา้ท าธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิต

อนุพนัธ ์(Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) กบัคู่สญัญาท่ีมีฐานะเป็นผูซ้ื้อสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

(Buyer) ซ่ึงจะส่งผลใหก้องทุนมภีาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อ

การช าระหน้ี (Credit event) ของสินทรพัย ์(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference entity) ท่ี CDS 

อา้งอิง 

 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหน้ี  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

 

 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ  

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน  ลา้นเหรียญ  

 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) :   

ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมไดต้าม

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

 

3.6. การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า : ท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  

3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00  

 

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ลงทุน  

 

3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) :  มีกลยุทธก์ารลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)  
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3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

 

หมายเหตุ: 

 ไม่มี เน่ืองจากกองทุนไม่สามารถวดัผลการด าเนินงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนขึ้ นอยูก่บัอตัราดอกเบ้ียเงิน

ฝากและความสามารถในการช าระหน้ีตามภาระผูกพนัของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง  

 

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

กองทุนรวม buy-and-hold 

กองทุนรวมท่ีมีความเส่ียงสูงหรือมีความซบัซอ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ 

โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-

Investment Grade) และท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) อยา่งไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมี

อนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – Investment grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดั

อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน  

 

นอกจากน้ี กองทุนในฐานะเป็นผูร้บัโอนความเส่ียงดา้นเครดิตจะเขา้ท าธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) สญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) กบัคู่สญัญาท่ีมฐีานะเป็น

ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตหรือผูซ้ื้อสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Buyer) ซ่ึงจะส่งผลใหก้องทุนมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระเงิน

ใหแ้ก่ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ี (Credit event) ของสินทรพัย ์(Reference 

obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์(Reference entity) ท่ี CDS อา้งอิง โดยกองทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการด ารงฐานะ

ผูร้บัโอนความเส่ียงดา้นเครดิต  

 

รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน(Reverse repo) ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์

(Securities lending) สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการป้องกนัความเส่ียง (Hedging) และเพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured 

Note) และหรืออาจมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุนลงทุนได ้ 

 

อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ท าธุรกรรมการขายหลกัทรพัยท่ี์ตอ้งยมืมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และธุรกรรมการกูย้มื

เงิน หรือการท า repo เพื่อประโยชน์ในการจดัการลงทุน  
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โดยปกติกองทุนลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ซ่ึง

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน อยา่งไรก็ตาม ในกรณีเกิด

เหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ี (Credit Event) ท่ีส่งผลใหก้องทุนตอ้งช าระเงินใหแ้ก่คู่สญัญาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

ประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่ด ารง

อตัราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามขา้งตน้  

 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเลิกกองทุนในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีบริษัท

จดัการพจิารณาเห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีท่ีสถานการณ์

การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น เกิดปัญหาดา้นเครดิตของผูอ้อกตราสารและไมส่ามารถหาตราสารใหม่ทดแทนได ้ภาวะตลาด

และเศรษฐกจิมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ และ/หรือในกรณีท่ีกองทุนไม่สามารถเขา้เป็นคู่สญัญาในฐานะเป็น

ผูข้าย (Seller) ในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap 

(CDS) ได ้ 

รำยละเอียดกำรลงทุนของกองทุน  

กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

สว่นที่ 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

อื่นใดตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดใหก้องทุนตราสารหน้ีลงทุนได ้โดยจะลงทุนในตราสารของผู้

ออกรายใดๆ ไม่เกินรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน รวมกนัเป็นอตัราส่วนรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุน  

 

สว่นที่ 2 กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาในฐานะผูข้าย (Seller) สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์(Credit 

derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) (ผูร้บัโอนความเส่ียงดา้นเครดิต) กบัคู่สญัญาท่ีมีฐานะเป็นผูซ้ื้อ (Buyer) 

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิต) ซ่ึงจะส่งผลใหก้องทุนมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนความ

เส่ียงดา้นเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ี (Credit event) ของสินทรพัย ์(Reference obligation) หรือผูอ้อก

สินทรพัย ์(Reference entity) ท่ี CDS อา้งอิง โดยกองทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการด ารงฐานะผูร้บัโอนความเส่ียงดา้น

เครดิต ทั้งน้ี มลูค่าตามสญัญาดงักล่าวจะคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 35 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี  

คู่สญัญำ

ในฐำนะ

ผูร้บัโอน

ควำม

เสี่ยง

ดำ้น

เครดิต

หรือ

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 1 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 
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ผูข้ำย

สญัญำ

ซ้ือขำย

ล่วงหนำ้ 

(Seller) 

คู่สญัญำ

ในฐำนะ

ผูโ้อน

ควำม

เสี่ยง

ดำ้น

เครดิต

หรือผูซ้ื้อ

สญัญำ

ซ้ือขำย

ล่วงหนำ้ 

(Buyer) 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 

สินทรพั

ยอ์ำ้งอิง 

(Referen

ce 

obligatio

n) 

การช าระเงินประมลูคล่ืนความถ่ียา่น 900 MHz งวดท่ี 4 ซ่ึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ออกใหแ้ก่ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง  

ผูอ้อก

สินทรพั

ยอ์ำ้งอิง 

(Referen

ce 

entity)  

บริษัท ทรู มฟู เอช ยนิูเวอรแ์ซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ BBB+ โดยบริษัท 

ทริสเรทต้ิง จ ากดั  

วนัส้ินสุด

อำยขุอง

สญัญำ 

CDS 

(Schedul

ed 

ประมาณ 1 ปี โดยวนัส้ินสุดอายุของสญัญา CDS จะเกิดขึ้ นภายหลงัจากวนัครบก าหนดช าระหน้ี (Scheduled 

Repayment Date) บวกดว้ยระยะผ่อนผนัการช าระหน้ี (Grace period) ของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งองิ โดยวนั

ส้ินสุดอายุของสญัญา CDS อาจส้ินสุดลงก่อนก าหนดไดใ้นกรณีตามหวัขอ้ ข.(1) การท่ีธุรกรรมส้ินสุดก่อน

ระยะเวลาท่ีก าหนด ภายใตห้วัขอ้ความเส่ียงของกองทุนในฐานะผูร้บัโอนความเส่ียง  ซ่ึงในกรณีดงักล่าวอาจ

ส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนโดยรวมท่ีกองทุนจะไดร้บัจากธุรกรรม และบริษัทจดัการขอสงวนสิทธิ

ในการพิจารณาเลิกกองทุน ซ่ึงส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีระบุไว ้
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Terminati

on Date) 

เหตกุำร

ณท์ี่มีผล

ตอ่กำร

ช ำระหน้ี 

(Credit 

event) มี

ดงัน้ี 

1) การลม้ละลาย (Bankruptcy) – เหตุการณท่ี์บ่งถึงหรือยนืยนัว่าผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงน้ันมภีาวะหน้ีสินลน้

พน้ตวัหรือลม้ละลาย  

2) การไม่ช าระหน้ี (Failure to Pay) – การท่ีผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงไม่สามารถช าระเงินตามสินทรพัยอ์า้งอิง 

(Reference obligation) ไดภ้ายหลงัวนัครบก าหนดช าระหน้ี (Scheduled Repayment Date) และระยะผ่อน

ผนัการช าระหน้ี (Grace period)  

3) การปรบัโครงสรา้ง (Restructuring) – มีการปรบัโครงสรา้งในส่วนท่ีเกี่ยวกบัสินทรพัยอ์า้งองิ (Reference 

obligation) อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  

3.1 การปรบัลดยอดเงินตน้หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีพึงช าระ หรือการเล่ือน หรือการทอดเวลาในการช าระ

ออกไป อยา่งไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณีท่ีองคก์รภาครฐัประกาศผ่อนเวลาช าระหน้ีเป็นการทัว่ไป ซ่ึงไม่ไดม้ี

สาเหตุมาจากผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงปฏเิสธหรือผิดนัดช าระหน้ี เช่น องคก์รภาครฐัประกาศเล่ือนก าหนดการ

ช าระหน้ี หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี เป็นตน้  

3.2 ขอ้เรียกรอ้งชั้นรอง (Subordination)  

4) เมื่อผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงไม่ช าระหน้ีภายในวนัครบก าหนดช าระหน้ีหรือมีการปรบัโครงสรา้งสินทรพัย์

อา้งอิง และเกิดเหตุการณอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  

4.1 การปฏเิสธช าระหน้ี (Repudiation) - ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งองิปฏเิสธ ยกเวน้ ไม่ยอมรบั หรือบอกปัด

สินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) หรือยกขอ้ต่อสูเ้กี่ยวกบัความสมบรูณข์องสินทรพัยอ์า้งอิง 

(Reference obligation)  

4.2 การผ่อนเวลาช าระหน้ี (Moratorium) - การท่ีผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง หรือองคก์รภาครฐั (Governmental 

authority) ท่ีเกี่ยวขอ้งใดๆ ประกาศหรือก าหนดใหม้ีการผ่อนเวลาช าระหน้ี พกัการช าระหน้ี (Standstill) 

ต่อรอง (Roll over) หรือทอดเวลาการช าระหน้ี (Deferral) ในส่วนท่ีเกี่ยวกบัสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference 

obligation) อยา่งไรก็ตาม จะไม่รวมถึงกรณีท่ีองคก์รภาครฐัประกาศผ่อนเวลาช าระหน้ีเป็นการทัว่ไป ซึ่งไม่ได้

มีสาเหตุมาจากผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงปฏเิสธหรือผิดนัดช าระหน้ี เช่น องคก์รภาครฐัประกาศเล่ือนก าหนดการ

ช าระหน้ี หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี เป็นตน้  

เง่ือนไขกำรจำ่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน  

กรณีที่ 1 ไม่เกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ี (Credit Event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้อก

สินทรพัยอ์า้งอิง (Reference entity)  

กองทุนจะช าระคืนเงินตน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และ

ผลตอบแทนจากการเขา้ท าธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์(Credit 

derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

กรณีที่ 2 เกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ี (Credit Event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้อก

สินทรพัยอ์า้งอิง (Reference entity)  

1) เมื่อเกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ี (Credit event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้อก

สินทรพัยอ์า้งอิง (Reference entity) กองทุนจะตอ้งน าเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ

ต่างประเทศท่ีลงทุนอยูม่าช าระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตตามขนาดของธุรกรรมท่ีกองทุนเขา้เป็นคู่สญัญา 
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(Notional Amount) ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดเ้งินตน้และผลตอบแทนจากตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝาก

ดงักล่าวท่ีกองทุนน าเงินลงทุนมาช าระใหแ้ก่ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิต  

2) ภายหลงัจากท่ีกองทุนช าระเงินใหแ้ก่ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตครบตามสญัญา มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนจะ

ลดลงเท่ากบัขนาดของธุรกรรมท่ีกองทุนเขา้เป็นคู่สญัญา (Notional Amount) อยา่งไรก็ตาม เพื่อใหก้องทุนและผูถื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุนไดร้บัความสญูเสียน้อยท่ีสุด บริษัทจดัการจะก าหนดหน้าท่ีใหแ้ก่ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตในการใช้

ความพยายามอยา่งดีท่ีสุดในการเรียกใหผู้อ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงช าระคืนเงินท่ีคงคา้งและถึงก าหนดช าระส าหรบัสินทรพัย์

อา้งอิง (“เงินท่ีเรียกใหช้ าระคืน (Recovery)”) และจะจดัใหม้ีการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อใหเ้งินท่ีเรียกช าระคืนตาม

สดัส่วนของจ านวนเงินท่ีกองทุนไดช้ าระใหแ้ก่ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตต่อมลูค่าทั้งหมดของสินทรพัยอ์า้งอิงน้ันส่งผ่าน

มายงักองทุน หรือผูสื้บสิทธิของกองทุน (Successor) หรือตวัแทนท่ีบริษัทจดัการก าหนด โดยผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิต

จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากการด าเนินการเรียกช าระคืนทั้งหมด ซ่ึงในท่ีสุดแลว้กองทุนจะด าเนินการเฉล่ียเงิน

คืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยตามสดัส่วนของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือครอง  

3) ส าหรบัในส่วนของตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศท่ีเหลืออยู ่กองทุนจะถือจนครบก าหนดอายุ

ของทรพัยสิ์นและช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือครอง  

ประมำณกำรอตัรำกำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิในกรณีไม่เกิดเหตกุำรณท่ี์มีผลตอ่กำรช ำระหน้ี (Credit 

Event)  

เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ียประมาณรอ้ย

ละ 2.60 ต่อปีของเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงค านวณจากการลงทุนส าหรบัระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยพอรต์การลงทุนของ

กองทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียดของตราสารท่ีจะลงทุน ดงัน้ี 

ตรำสำรที่ลงทุน/กำรเขำ้ท ำธุรกรรมของกองทุน 

อนัดบัควำม

น่ำเช่ือถือ

ของผูอ้อก

ตรำสำร*** 

ประมำณ

กำร

ผลตอบแทน 

ของตรำสำร  

ในรูปเงิน

บำท**** 

(ตอ่ปี) 

ประมำณกำร

สดัสว่น 

กำรลงทุน/กำร

เขำ้ท ำธุรกรรม 

โดยประมำณ 

ประมำณกำร

ผลตอบแทนท่ี

กองทุนจะไดร้บัใน

รูปเงินบำท 

(ตอ่ปี) 

สว่นที่ 1 * 

กำรลงทุนใน 

ตรำสำรแห่งหน้ี 

และ/หรือเงินฝำก 

เงินฝาก Qatar National 

Bank, ประเทศกาตาร ์
Aa3/Moody's 2.46% 35.00% 0.86% 

เงินฝาก Commercial Bank 

of Qatar, ประเทศกาตาร ์
A3/Moody's 2.75% 35.00% 0.96% 

เงินฝาก Bank of China, 

ประเทศจีน 
A1/Moody's 2.25% 30.00% 0.68% 

สว่นที่ 2 ** 

กำรเขำ้ท ำธุรกรรม 

ธุรกรรมในฐานะผูข้าย 

(Seller) สญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าประเภทสญัญา

เครดิตอนุพนัธ ์(Credit 

  35.00% 0.70% 
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* ส าหรบัการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศในส่วนท่ี 1 บริษทัจดัการจะใชดุ้ลยพินิจใน

การเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนไดก้็ต่อเมื่อเป็นการด าเนินการภายใตส้ถานการณท่ี์จ าเป็นและ

สมควรเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมี

นัยส าคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสาร

ดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุน

อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ี

ประมาณการไว ้ 

** ประมาณการผลตอบแทนและสดัส่วนการเขา้ท าธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสญัญา

เครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) ในส่วนท่ี 2 อาจเปล่ียนแปลงได ้หรือในกรณีท่ี

ธุรกรรม CDS ส้ินสุดก่อนระยะเวลาท่ีก าหนด จะส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

ทั้งน้ี สดัส่วนการเขา้ท าธุรกรรมในฐานะผูข้าย (Seller) สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาเครดิตอนุพนัธ ์(Credit 

derivatives) ท่ีเป็น Credit Default Swap (CDS) จะค านวณโดยใชม้ลูคา่ตามสญัญา (Notional Amount) โดยอตัรา

ผลตอบแทนจากการเขา้ท าธุรกรรมดงักล่าวอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขวา่ จะตอ้งไม่เกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ี (Credit 

Event) ของสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Reference entity) ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น

โครงการ  

*** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพยีงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษัท

จดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน  

**** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ ์2562  

***** ค่าใชจ้า่ยของกองทุนสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

ควำมเสี่ยงของกองทุนในฐำนะผูร้บัโอนควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตจำกกำรเขำ้ท ำธุรกรรมในฐำนะผูข้ำย (Seller) สญัญำ

ซ้ือขำยล่วงหนำ้ประเภทสญัญำเครดิตอนุพนัธ ์(Credit derivatives) ที่เป็น Credit Default Swap (CDS) โดยรวมถึงแต่

ไม่จ ากดัเพียงปัจจยัความเส่ียงดงัต่อไปน้ี  

ก. ควำมเส่ียงเม่ือเกิดเหตกุำรณท่ี์มีผลตอ่กำรช ำระหน้ี (Credit event)  

เมื่อเกิดเหตุการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหน้ี (Credit Event) ภายในระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงโดยทัว่ไปจะไม่เกิน

วนัท่ีก าหนดใหเ้ป็นวนัส้ินสุดของธุรกรรม (รวมเรียกวา่ “ระยะเวลาท่ีมีความเส่ียง”) กองทุนอาจมีหน้าท่ีตอ้งช าระจ านวน

เงินท่ีช าระเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบต่อมลูคา่ของกองทุนเมื่อกองทุนตอ้ง

ช าระจ านวนเงินท่ีช าระเป็นเงินสดเมื่อเกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ีตามท่ีจะไดก้ล่าวต่อไปน้ี  

เมื่อกองทุนตอ้งช าระจ านวนเงินท่ีช าระเป็นเงินสด มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนจะไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการช าระ

เงินดงักล่าว ซ่ึงจะเท่ากบัขนาดของธุรกรรมท่ีกองทุนเขา้เป็นคู่สญัญา (Notional Amount) อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการจะ

ด าเนินมาตรการเพื่อใหก้องทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนไดร้บัความสูญเสียน้อยท่ีสุดดว้ยการก าหนดหนา้ท่ีใหแ้ก่ผู ้

โอนความเส่ียงดา้นเครดิตในการใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดในการเรียกใหผู้อ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงช าระคืนเงินท่ีคงคา้งและ

derivatives) ท่ีเป็น Credit 

Default Swap (CDS) 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)***** (0.60%) 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเม่ือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 2.60% 
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ถึงก าหนดช าระส าหรบัสินทรพัยอ์า้งอิง (“เงินท่ีเรียกใหช้ าระคนื (Recovery)”)) ภายหลงัจากท่ีกองทุนช าระเงินใหแ้ก่ผูโ้อน

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นท่ีเรียบรอ้ย บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อใหเ้งินท่ีเรียกช าระคืนตาม

สดัส่วนของจ านวนเงินท่ีกองทุนไดช้ าระใหแ้ก่ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตต่อมลูค่าทั้งหมด (Notional Amount) ของ

สินทรพัยอ์า้งอิงน้ันส่งผ่านมายงักองทุน หรือผูสื้บสิทธิของกองทุน (Successor) หรือตวัแทนท่ีบริษัทจดัการก าหนด ซ่ึงใน

ท่ีสุดแลว้จะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยตามสดัส่วนของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันถืออยู ่อน่ึง 

หน้าท่ีเช่นวา่น้ีใหค้งอยูต่่อไปแมภ้ายหลงัการบอกเลิกธุรกรรม อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีความไม่แน่นอนวา่ ผูโ้อนความเส่ียง

ดา้นเครดิตจะสามารถเรียกเงินท่ีเรียกใหช้ าระคืนไดห้รือไม่และเป็นจ านวนเงินเท่าใด ซ่ึงในกรณีดงักล่าวขึ้ นอยูก่บั  

(ก) ความสามารถของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงในการปฏบิติัหน้าท่ีเกี่ยวกบัสินทรพัยอ์า้งอิงเมื่อเกิดเหตุการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบั

ความสามารถในการช าระหน้ี และ  

(ข) ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตจะสามารถปฏบิติัหนา้ท่ีโดยใชค้วามพยายามอยา่งดีท่ีสุดไดอ้ยา่งไรและเพียงใดในการเรียก

ใหผู้อ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงช าระคนืเงินท่ีคงคา้ง  

ดงัน้ัน บริษัทจดัการจึงก าหนดใหม้ีขอ้ตกลงท่ีก าหนดใหผู้โ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตรบัรองท่ีจะคง unhedged economic 

exposure ไวไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 65 ของมลูค่าสินทรพัยอ์า้งอิง (ตราบเท่าท่ียงัคงมีสินทรพัยอ์า้งอิงน้ันอยู)่ เพื่อใหผู้โ้อน

ความเส่ียงดา้นเครดิตยงัคงมีส่วนไดเ้สีย (skin in the game) เมื่อกระท าการในฐานะท่ีเป็นผูแ้ทนในการเรียกใหผู้อ้อก

สินทรพัยอ์า้งอิงช าระคืนเงินท่ีคงคา้ง  

 

ข. เหตกุำรณเ์กิดข้ึนในระยะเวลำท่ีไม่เหมำะสม  

(1) กำรท่ีธุรกรรมส้ินสุดก่อนระยะเวลำท่ีก ำหนด  

เมื่อคู่สญัญาไม่สามารถตกลงกนัไดเ้กี่ยวกบัผูสื้บสิทธิของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (ไดแ้ก่ ผูสื้บสิทธิของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง

เดิมตามท่ีคู่สญัญาจะไดต้กลงร่วมกนัในกรณีท่ีผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงเดิมส้ินสภาพลงและสินทรพัยอ์า้งอิงน้ันโอนไปยงั

บุคคลอื่นโดยเหตุแห่งการด าเนินการตามกฎหมายบริษัท (เช่น การควบรวมกิจการ) ในระหวา่งระยะเวลาท่ีมีความเส่ียง 

ทั้งน้ี ตามท่ีไดก้ล่าวในรายละเอยีดต่อไปในขอ้ ค.(1) ดา้นล่างน้ี)) รวมทั้งการท่ีมีสินทรพัยอ์า้งอิงเพิ่มเติม หรือสินทรพัย์

อา้งอิงทดแทนสินทรพัยอ์า้งอิงเดิม (ตามรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวต่อไปในขอ้ ค. ดา้นล่างน้ีน้ัน) อาจท าใหธุ้รกรรมส้ินสุดลง

ก่อนก าหนด ในกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนโดยรวมท่ีกองทุนจะไดร้บัจากธุรกรรม และบริษัท

จดัการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกกองทุน ซ่ึงส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนจะไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีระบุไวไ้ด ้ 

(2) ควำมเส่ียงภำยหลงัจำกวนัท่ีก ำหนดใหเ้ป็นวนัส้ินสุดอำยขุองสญัญำ CDS  

ในบางกรณี วนัไถ่ถอนอาจเกิดขึ้ นภายหลงัจากวนัท่ีก าหนดใหเ้ป็นวนัส้ินสุดอายุของสญัญา CDS ทั้งน้ี ตามท่ีบริษัทจดัการ

จะพิจารณาเห็นวา่จ าเป็น กรณีเช่นวา่น้ีไดแ้ก่ ระยะเวลาบางช่วงท่ี 2014 ISDA Credit Derivatives Definitions ซ่ึง 

International Swaps and Derivatives Association, Inc. ประกาศใชน้ั้นก าหนดไว ้โดยเกิดขึ้ นภายหลงัจากวนัท่ีก าหนดให้

เป็นวนัส้ินสุด เช่น ระยะเวลาส าหรบัการน าส่งค าบอกกล่าว การประเมินค่าสินทรพัยอ์า้งอิง และ/หรือการช าระจ านวนเงิน

ท่ีช าระเป็นเงินสดเมื่อเกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ี (Credit Event) ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ท าใหม้ีความเป็นไป

ไดแ้ละมีความจ าเป็นท่ีกองทุนอาจก าหนดวนัไถ่ถอนภายหลงัจากวนัท่ีก าหนดใหเ้ป็นวนัส้ินสุดได ้ 

ค. กำรเปล่ียนแปลงลกัษณะควำมเสี่ยงดำ้นเครดิตของกองทุน  

(1) กำรลม้ละลำยซ่ึงเป็นเหตกุำรณท่ี์มีผลตอ่กำรช ำระหน้ีของผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิง (Bankruptcy Credit Event)  

เหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ีของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Credit Event) ทั้ง 4 ประเภทตามธุรกรรมน้ันเป็นเหตุการณ์

ส าหรบัสินทรพัยอ์า้งอิงเท่าน้ัน เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการลม้ละลาย ซ่ึงอาจจะเกี่ยวขอ้งกบัหนา้ท่ีส่วนอื่นของผูอ้อกสินทรพัย์

อา้งอิง เหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ีของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง (Credit Event) ดงักล่าวน้ีมิไดจ้ ากดัเฉพาะส าหรบั

สินทรพัยอ์า้งอิงของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงเท่าน้ัน แต่ยงัหมายรวมถึงเหตุการณต่์างๆ ดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ การท่ีผูอ้อก
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สินทรพัยอ์า้งอิงเลิกกิจการ (ซ่ึงมิไดเ้กิดจากการด าเนินการตามกฎหมายบริษัท) การท่ีผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงไม่สามารถ

ช าระหน้ีได ้ผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงเจรจาต่อรองเกี่ยวกบัการช าระหน้ีกบั หรือเพื่อประโยชน์ของเจา้หน้ีเป็นการทัว่ไป หรือ

การมีมติเลิกบริษัท การริเร่ิมกระบวนการ หรือกรณีท่ีมีกระบวนพิจารณาเกี่ยวกบักฎหมายลม้ละลาย การแต่งตั้งเจา้หน้าท่ี

ในการด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีลม้ละลาย และการบงัคบัคดีเอากบัสินทรพัยท์ั้งหมดหรือส่วนท่ีส าคญัของผูอ้อก

สินทรพัยอ์า้งอิง หรือเหตุการณอ์ื่นใดท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได ้ 

(2) กำรเปล่ียนแปลงผูอ้อกสินทรพัยอ์ำ้งอิง  

บริษัทจดัการเขา้ท าธุรกรรมในนามกองทุน โดยความเส่ียงดา้นเครดิตบางประการท่ีเกี่ยวกบัสินทรพัยอ์า้งอิงน้ันโอนจากผู้

โอนความเส่ียงดา้นเครดิตไปยงักองทุนในฐานะท่ีเป็นผูร้บัโอนความเส่ียงดา้นเครดิต ขอ้ตกลงต่างๆ ในการท าธุรกรรมน้ัน

คู่สญัญาไดเ้จรจาต่อรองและจดัท าร่างสญัญาขึ้ นเพื่อใหค้วามเส่ียงดา้นเครดิตน้ันจ ากดัอยูเ่ฉพาะสินทรพัยอ์า้งอิง ทั้งน้ี มี

ขอ้ยกเวน้เพียงประการหน่ึง หากผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงส้ินสภาพไป และสินทรพัยอ์า้งอิงทั้งหมด (ตลอดจนสินทรพัยอ์า้งอิง

เพิ่มเติมดว้ย ถา้มี) โอนไปยงับุคคลอื่นโดยเหตุแห่งการด าเนินการตามกฎหมายบริษัท (เช่น การควบรวมกิจการ) ใน

ระหว่างระยะเวลาท่ีมีความเส่ียง (“เหตุการณท่ี์มีการสืบสิทธิ”) คู่สญัญาอาจตกลงกนัเพื่อก าหนดบุคคลอื่นใดใหเ้ป็นผูสื้บ

สิทธิของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงเดิม (“ผูสื้บสิทธิ”) ส าหรบัทั้งธุรกรรมได ้ในกรณีเช่นว่าน้ี กองทุนจะกลบัเป็นผูม้ีความเส่ียง

เครดิตต่อผูสื้บสิทธิเน่ืองจากผูสื้บสิทธิดงักล่าวเป็นผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงคนใหม่ท่ีมาทดแทนผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงเดิม  

(3) กำรเปล่ียนแปลงสินทรพัยอ์ำ้งอิง  

การเขา้ท าธุรกรรมน้ัน กองทุนมีความเส่ียงดา้นเครดิตส าหรบัเฉพาะสินทรพัยอ์า้งอิงเท่าน้ัน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีท่ีมี

ความเส่ียงเกินกว่าท่ีก าหนดไวส้ าหรบัสินทรพัยอ์า้งอิง แต่อยา่งไรก็ตาม จะเป็นความเส่ียงของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง  

(ก) เหตกุำรณท์ี่ท  ำใหส้ินทรพัยอ์ำ้งอิงลดลง  

อาจมีกรณีท่ีปริมาณสินทรพัยอ์า้งอิงลดลงก่อนวนัท่ีก าหนดใหม้กีารช าระเงิน โดยลดลงต า่กว่า Notional Amount ซ่ึงกรณี

ดงักล่าวอาจเกิดจากเหตุการณท่ี์อยู่ในความควบคุมหรือนอกความควบคุมของผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิต เช่น การท่ีผูอ้อก

สินทรพัยอ์า้งอิงช าระเงินตามสินทรพัยอ์า้งอิงก่อนล่วงหน้า หรือการท่ีผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตโอนสิทธิตามสินทรพัย์

อา้งอิงใหแ้ก่บุคคลอื่น เม่ือเกิดเหตุการณเ์ช่นว่าน้ี ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิต (โดยมีการตกลงจากกองทุนผ่านบริษัท

จดัการ) จะก าหนดใหห้น้าท่ีของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงประการหน่ึงหรือมากกวา่น้ันเป็นสินทรพัยอ์า้งอิงเพิ่มเติม 

(“สินทรพัยอ์า้งอิงเพิ่มเติม”) ซ่ึงภายหลงัแต่น้ัน จ านวนรวมของ Notional Amount ของสินทรพัยอ์า้งอิงท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 

และอยา่งน้อยสินทรพัยอ์า้งอิงเพิ่มเติมจะเท่ากบัจ านวน Notional Amount เช่นน้ี จะท าใหก้องทุนตอ้งรบัความเส่ียงดา้น

เครดิตส าหรบัหน้าท่ีอืน่ (ซ่ึงมิใช่สินทรพัยอ์า้งอิงท่ีมีอยูแ่ต่เดิม) ของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิงตามท่ีไดก้ าหนดใหเ้ป็นสินทรพัย์

อา้งอิงเพิ่มเติม  

(ข) เหตกุำรณท์ดแทน  

อาจมีความเป็นไปไดท่ี้บางช่วงเวลาในระหวา่งระยะเวลาท่ีมีความเส่ียงน้ัน สินทรพัยอ์า้งอิงจะมิไดเ้ป็นหน้าท่ีของผูอ้อก

สินทรพัยอ์า้งอิงอีกต่อไป (โดยสาเหตุอื่นนอกจากเหตุการณท่ี์มกีารสืบสิทธิ หรือ เหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ีของผู้

ออกสินทรพัยอ์า้งอิง (Credit Event)) (“เหตุการณท์ดแทน”) ในกรณีเช่นว่าน้ี ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตและกองทุนโดย

ผ่านบริษัทจดัการอาจตกลงเกี่ยวกบัการทดแทนสินทรพัยอ์า้งองิ (“สินทรพัยอ์า้งอิงทดแทน”) ซ่ึงจะตอ้งเป็นหน้าท่ีโดยชอบ

ของผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง  

 

ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์(Conflict of Interest)  

เน่ืองจากการท าธุรกรรมดงักล่าวขา้งตน้เป็นการท าธุรกรรมระหว่างบริษัทจดัการ (บริษัทยอ่ย) ในฐานะผูจ้ดัตั้งและจดัการ

กองทุนซ่ึงเป็นผูร้บัโอนความเส่ียงดา้นเครดิตกบับมจ.ธนาคารกสิกรไทย (บริษัทแม่) ซ่ึงมีฐานะเป็นผูโ้อนความเส่ียงดา้น

เครดิต ดงัน้ัน ธุรกรรมน้ีจึงเป็นธุรกรรมท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ซ่ึงมีรายละเอียด
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ดงัน้ี  

(ก) บริษัทจดัการมีความเกี่ยวขอ้งกบัผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตในฐานะท่ีเป็นบริษัทยอ่ยของผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิต  

(ข) ขอ้ตกลงต่างๆ ในการท าธุรกรรมน้ัน คูส่ญัญาไดเ้จรจาต่อรองและไดข้อ้ยุติโดยใชข้อ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะ

เดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณเ์ดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพล

ในการท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวขอ้ง (arm’s length basis)  

(ค) ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตท าหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนในการค านวณมลูคา่ยุติธรรมของธุรกรรม (Calculation Agent)  

(ง) การท าธุรกรรม กองทุนจะไดร้บัค่าตอบแทนบางประการในรูปแบบของค่าธรรมเนียม (เช่น จ านวนเงินท่ีก าหนดไว้

แน่นอน) จากผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิต และ  

(จ) เมื่อเกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ี (Credit event) ของสินทรพัย ์(Reference obligation) หรือผูอ้อกสินทรพัย ์

(Reference entity) ผูโ้อนความเส่ียงดา้นเครดิตมีสิทธิไดร้บัจ านวนเงินท่ีช าระเป็นเงินสดไม่เกิน Notional Amount จาก

กองทุน  

 

 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอืน่อยา่งใดอยา่งหน่ึง

หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปน้ี เวน้

แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมปีระกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติม

ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น  

 

ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบติัของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่  

1.1 ตราสารหน้ีในประเทศ  

1.1.1 พนัธบตัร  

1.1.2 ตัว๋เงินคลงั  

1.1.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III)  

1.1.4 ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)  

1.1.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Noteหรือ P/N)  

1.1.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ 

1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 

1.1.8 ตราสารหน้ีอื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหน้ีตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.7 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดเพิ่มเติม  
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1.2 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนในประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)  

1.3 ตราสาร Basel III  

1.4 ศุกูก  

1.5 ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN)  

 

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

 

ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงัน้ี  

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

การเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

10. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 1. - 9.  

 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  

 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

 

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives  

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอืน่อยา่งใดอยา่งหน่ึง

หรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดดงัต่อไปน้ี เวน้

แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมปีระกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติม

ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น  

ทั้งน้ี หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการท า

สญัญาในประเทศท่ีมีหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือท่ีมีการ

ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษทัท่ีจดัตั้งและเสนอขายใน 

GMS  
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ส่วนท่ี 1 : ประเภทและคุณสมบติัของตราสารทางการเงินต่างประเทศทัว่ไป  

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่  

1.1 ตราสารหน้ีต่างประเทศ  

1.1.1 พนัธบตัร  

1.1.2 ตัว๋เงินคลงั  

1.1.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III)  

1.1.4 ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)  

1.1.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Noteหรือ P/N)  

1.1.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ 

1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 

1.1.8 ตราสารหน้ีอื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหน้ีตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.7 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนดเพิ่มเติม  

1.2 ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุนต่างประเทศ  

1.3 ตราสาร Basel III  

1.4 ศุกูก  

1.5 ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN)  

 

ส่วนท่ี 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property  

 

 

ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงัน้ี  

1. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

2. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝาก

หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ขอ้ 1. - 9.  

 

ส่วนท่ี 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  

 

ส่วนท่ี 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

 

ส่วนท่ี 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives  

 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม :  

 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่นเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีท่ี
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ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย  

ส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ 

NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

3 หน่วย CIS ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

5 ทรพัยสิ์น ดงัน้ี 

5.1 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.ในประเทศไทยและเสนอขายในประเทศ 

5.2 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ 

หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

5.3 reverse repo 

5.4 OTC derivatives 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี 

แลว้แต่อตัราใดจะสูง

กว่า 

1. 35%หรือ 

2. น ้าหนักของ

ตราสารท่ี

ลงทุนใน 

benchmark 

+ 5% 

  

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

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

แลว้แต่กรณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange  

 

ส่วนท่ี 2 : อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit)  

  ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

  

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2 ธพ. 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี  

เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการน้อย

กว่า 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายกุองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมท่ีอายุ

กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน 
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  ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัรำสว่น (% ของ NAV) 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

  

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญา

ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

ทั้งน้ี เฉพาะกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการ

มากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี  

  2 derivatives ดงัน้ี 

  
2.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ

ลดความเส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

   2.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ กองทุนรวมไม่มีขอ้ก าหนด

เกี่ยวกบั product limit  

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

 

ส่วนท่ี 3 การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  

(1) ในกรณีท่ีทรพัยสิ์นในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมไิดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี  

(1.1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 

วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษัทจดัการ  

(1.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ี

ก าหนด  

(1.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่

ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ (3) ในส่วนท่ี 3 การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์

ก าหนด  

(ก) 30 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น 

(product limit) ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงิน หรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน  

(ข) 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (1.3) (ก)  

(1.4) เมื่อบริษัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัท ารายงาน

ขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการ
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ลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายในวนัท า

การถดัจากวนัท่ีมีการแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนน้ัน  

 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ (2) ในส่วนท่ี 3 การด าเนินการเมื่อการลงทุนไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม  

(2.1) กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนท่ีมีอยูเ่ดิมน้ัน  

(2.2) กรณีท่ีกองทุนไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบริจาค  

 

(3) ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ (1) (1.3)(ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นวา่การด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู ้

ลงทุน บริษัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

และตอ้งส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผูถื้อหน่วย

ลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ทั้งน้ี ในการ

จดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวธีิการเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษัท

จดัการแทนได ้ 

 

 

 

4. กำรแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

5. กำรเสนอขำยหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  
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บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษเท่าน้ันในราคาเสนอ

ขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่าน

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน ทั้งน้ี หากมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนจดทะเบียนก่อน

ส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย บริษทัจดัการสามารถจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนได ้โดยปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัท

จดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

อยา่งไรก็ตาม กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา 

พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มถ่ิีนฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง

ทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

5.2.1 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการในระยะเวลาเสนอขาย  

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าขอเปิด

บญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน  

 

5.2.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

กรณีบุคคลธรรมดา:  

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

 

กรณีนิติบุคคล:  

(1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  

(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  

ซ่ึงลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

หรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต  

 

5.2.3 วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจ านงในการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน  

 

5.2.4 การรบัช าระและการเก็บรกัษาเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช าระเป็นเงินสด หรือ

เช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงินหรือวธีิอื่นใด โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อม

เฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั 

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก์  

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่
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จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อ

เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน  

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด 

หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด โดยผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแส

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

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

โอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีรบัช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือวา่

ปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวธีิอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัท่ีใหบ้ริษัท

จดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย  

 

5.2.5 เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่

สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนรายใดประสงคจ์ะสัง่ซ้ือตั้งแต่ 30,000,000 บาท (สามสิบลา้นบาท

ถว้น) ขึ้ นไปต่อการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในแต่ละครั้ง ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตอ้งรายงานใหบ้ริษัท

จดัการทราบในทนัทีก่อน  

กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมือง

สหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น

ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท

จดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบวา่

บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผู ้

ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน ยกเวน้กรณีผูถื้อ

หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุน บริษัทจดัการอาจด าเนินการใหม้ีการหกักลบกนัได ้ 

5.2.6 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิดการเสนอขายแลว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนโดยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรรจะค านวณ

เป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือเป็นเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค 

ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้ง
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เป็นวนัท่ีอยูใ่นระหว่างระยะเวลาเสนอขาย  

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระบริษัทจดัการจะจดัสรร

หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่ามลูค่าโครงการท่ีจดทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้น้ี โดยใชห้ลกัการ "สัง่ซ้ือก่อนไดก้่อน" ตามวนัและเวลาท่ีไดร้บั

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรร

จ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนพรอ้มกนัน้ัน  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการ

จดัสรรในกรณีดงักล่าวจะท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน 

เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เร่ือง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนใน

กองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษทัจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า หรือมีผลกระทบต่อ

ช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อ

ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่า

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนมิไดม้ีลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ก าหนด โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

5.2.7 การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายแลว้หากปรากฏว่าบริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บัการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกว่า

หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจาก

เงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืน

เงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 1 เดือน

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั หรือสัง่การเป็นอยา่งอื่น  

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอืน่นอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้ น (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย  

 

5.2.8 เง่ือนไขการลงทุน  

บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัท าการ

นับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน โดยในการรบัซื้ อคืน บริษัทจดัการมีนโยบายจะรบัซื้ อคืนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรร

จากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงิน
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ส ารองส าหรบัค่าใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี)  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบไดห้ากมีการผิดนัดช าระดอกเบ้ีย

หรือเงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศการหยุดรบัค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการของบริษัทและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ รวมทั้งจดัท ารายงานการไม่รบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนพรอ้มเหตุผลและรายงานแผนการด าเนินงานของกองทุนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง

แรก หรือเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 15 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม เมื่อพิจารณาเห็นวา่ไม่สามารถ

ลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ี

แจง้ไวไ้ด ้และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้กรณีเลิกกองทุนบริษัทจะด าเนินการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

 

6. กำรเสนอขำยภำยหลงักำรเสนอขำยครั้งแรก :  

 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

-  

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

บริษัทจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เน่ืองจากเป็นการเสนอขายครั้ง

เดียว และน าเงินไปลงทุนตามจ านวนท่ีขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่าน้ัน  

 

6.3. การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :  

 

7. กำรรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 

7.1. ช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดัการ 

 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

 

7.3. วิธีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบอตัโนมติั 

 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  
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บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลา 

8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน  

บริษัทจดัการอาจมีนโยบายรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรรจากเงิน

สดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ารอง

ส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

โดยในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ย บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซื้ อหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น (กองทุน

ปลายทาง) โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะเห็นวา่เหมาะสม

และจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะเห็นวา่เหมาะสม

และจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด  

 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ  

 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  

บริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัท า

การนับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายในก าหนดอายุโครงการ 

อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืนอาจเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ  

 

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขาย

หรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน” บริษัท

จดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยค านวณจากราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัการตกลง

ยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงหากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการ บริษัทจดัการจะถือว่าบริษัท

จดัการไดร้บัการตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหข้ายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการวนัแรกถดัจากวนัดงักล่าว  

บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนส าหรบัผูท่ี้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยหารจ านวนเงินท่ีสัง่ขายคืน

ทั้งหมดซ่ึงก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขการลงทุน” ดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการขายคืนน้ัน 
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ทั้งน้ี จ านวนหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วย

ลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบรูณซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ี

บริษัทจดัการสามารถรบัซื้ อคืนไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทุนท่ีมีอยูข่ณะน้ัน  

บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนจ านวนน้ัน  

 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้าย

คืนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตามวธีิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิด

บญัชีกองทุน หรือตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

 

8. กำรสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

 

8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยจะแจง้ใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุป

ขอ้มลูส าคญั  

 

9. กำรช ำระคำ่รบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน

เงินได ้ 

 

10. กำรเล่ือนก ำหนดกำรช ำระเงินค่ำขำยคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดย
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ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน เวน้แต่

ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บัความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัท

จดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั  

 

11. กำรไม่ขำยไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตำมสัง่ :  

11.1. บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุ

ดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก

ส านักงาน  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยส าคญั  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุน

ลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณท่ี์ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุน
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เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าดงัต่อไปน้ี  

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือ  

3. การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

(ค) บริษัทจดัการตรวจสอบแลว้พบว่าผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ

ตามบทนิยามท่ีกฎหมายก.ล.ต. ก าหนด  

(5) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ

บริษัทจดัการอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

การเป็นนายหน้าซื้ อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น

ผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซึ่งกระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ  

11.2. เมื่อปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือ

ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) หรือขอ้ 11.1 (5) บริษัท

จดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) หรือขอ้ 11.1 (5) ขา้งตน้ เกิน 1 วนัท าการ บริษัทจดัการจะ

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า

การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุด

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 

 

12. กำรหยดุขำยหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ

ประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการ
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หยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ี

เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้

ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 

 

13. เงือนไขและขอ้จ  ำกดัในกำรจดัสรรและกำรโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน

กรณีต่อไปน้ี  

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือ

หน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด เวน้แต่

เป็นการโอนทางมรดก  

3. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

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

ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษี

ต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั"  

 

14. กำรจำ่ยเงินปันผล :  

 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จา่ย  

 

 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

 

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15. ค่ำธรรมเนียมและคำ่ใชจ้ำ่ยท่ีเรียกเก็บจำกกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีประมาณการไดท่ี้เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.4405 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจาก

การเสนอขายหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขาย

หน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

เวน้แต่กองทุนรวมมีมลูค่าน้อยกว่าหา้สิบลา้นบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นอตัรารอ้ยละของมลูคา่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0535 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการ

เสนอขายหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศแลว้  

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจาก

การเสนอขายหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 1 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 41 

 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ1.07ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

(1) ค่าใชจ้า่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอหน่วยลงทุนครั้งแรก ซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นตาม

จ านวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บัประโยชน์

จากค่าใชจ้า่ยน้ัน ไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้า่ยดา้น

การตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะน ากองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.07 (รวม

ภาษีมลูค่าเพิ่ม) ของจ านวนเงินทุนของโครงการ  

(ข) ค่าใชจ้า่ยหรือคา่ธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัตั้งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม และค่าใชจ้า่ยต่าง 

ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ค) ค่าแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรบัทราบความเส่ียงจากการลงทุน เป็นตน้  

(ง) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศและการมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน เช่น ค่าใชจ้า่ยในการ

เปิดบญัชีเพื่อการลงทุน คา่ใชจ้า่ยในการจดัท าสญัญา ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล คา่แปลเอกสารเป็น

ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้  

 

(2) ค่าใชจ้า่ยเพื่อการด าเนินงานของกองทุนซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้า่ยเกิดขึ้ นตามจ านวนท่ีจา่ยจริง โดย

ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัหรือตดัจา่ยครั้งเดียวทั้งจ านวนตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บั

ผลประโยชน์จากค่าใชจ้่ายน้ันหรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ้ น ไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชีซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบทรพัยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  

(ข) ค่าจดัท า จดัพิมพ ์และจดัส่งใบแจง้ผลการแสดงความจ านง ใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัท า

และจดัพิมพค์ าขอเปิดบญัชีกองทุน ใบแสดงความจ านงเพื่อจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ หนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง ค่าจดัท า จดัพิมพ ์

และจดัส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ค) ค่าจดัท า จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศใน

หนังสือพิมพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตาม

กฎหมาย ก.ล.ต.  

(ง) ค่าจดัท า ค่าพิมพแ์ละจดัส่งหนังสือช้ีชวนและรายงานประจ าปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(จ) ค่าแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินงานของกองทุน  

(ฉ) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน  

(ช) ค่าใชจ้า่ย (ถา้มี) ในการด าเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ค่าใชจ้า่ยดา้นกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้่ายในการติดตามหน้ีของกองทุน  

(ซ) ค่าใชจ้า่ยในการรบัช าระหน้ีเป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินตามตราสารแห่งหน้ี ค่าธรรมเนียมศาล 
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ค่าธรรมเนียมทนายความ คา่ใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม คา่ประเมนิราคา ค่าจดจ านอง คา่ปลอดจ านอง ค่าจดัพิมพเ์อกสาร 

ค่าใชจ้่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้า่ยดา้นภาษี ค่าท าประกนัภยั ค่าดูแล และเก็บรกัษา

ตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นดงักล่าว  

(ฌ) ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล  

(ญ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์คา่โทรสาร คา่ประกาศในหนังสือพิมพ ์

ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้งท่ี

เกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใชจ้่ายใน

การส่ือสารโตต้อบโดยวิธีอื่นท่ีมใิช่ทางไปรษณีย ์ 

(ฎ) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน

ต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมในการท ารายการ ค่าใชจ้า่ยของผูดู้แลผลประโยชน์ในการติดต่อกบับุคคลภายนอก เป็น

ตน้  

(ฏ) ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการช าระบญัชีและเลิกกองทุน  

(ฐ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหน้ีใดๆ ของกองทุนรวม  

(ฑ) ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายท่ีเกี่ยวกบัการช าระราคา รบัช าระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น คา่ธรรมเนียม

ธนาคาร คา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ settlement advance หรือ contractual settlement เป็นตน้  

(ฒ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียนและวิธีการค านวณค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ กบัจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระจริง  

(ณ) ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการติดต่อประสานงานกบับุคคลท่ีกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ ผูร้บัมอบหมายงาน

ดา้นการจดัการลงทุน ท่ีปรึกษาการลงทุนและหรือท่ีปรึกษากองทุนท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี) เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าโทรสารทางไกล คา่เดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นตน้  

(ด) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี) เช่น ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูร้บัมอบหมายงานดา้น

การจดัการลงทุน อาทิ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอืน่ใดท่ีเกิดขึ้ นจากการมอบหมายงานดา้นการจดัการ

ลงทุน เป็นตน้ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัราคา

หลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือสอบทานมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ คา่ใชจ้่ายในการจดัใหม้ีการ

ค านวณผลการด าเนินงานและระดบัความเส่ียงของการลงทุน เป็นตน้  

(ต) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน เช่น คา่ใชจ้า่ย

ในการเปิดบญัชีเพื่อการลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัท าสญัญา คา่โทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าแปลเอกสารเป็น

ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้  

(ถ) ค่าใชจ้า่ยของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศเพื่อเก็บรกัษาทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ ซ่ึงเมื่อรวมกบัค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ จะตอ้งไม่เกินอตัราค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี

ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 15.2  

 

(3) ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อมีการซ้ือหลกัทรพัยแ์ละจะถูกหกัจาก

ค่าขายหลกัทรพัยเ์มื่อมีการขายหลกัทรพัย ์อาทิ  

(ก) ค่าอากรแสตมป์  

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 

(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้ง

ท่ีเกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ  
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(ง) ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อซ้ือขายหลกัทรพัย ์เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นตน้  

(จ) ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถา้มี)  

(ฉ) ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ (ถา้มี)  

 

(4) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.1 ถึง 15.2 (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจาก

กองทุนตามจ านวนเงิน และเวลาท่ีเกิดค่าใชจ้า่ยน้ันจริง ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 

(รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอตัราท่ี

ก าหนด  

หมายเหตุ :  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15.2 อื่นๆ ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักองทุนตามท่ีระบุไวใ้น (4) บริษัทจดัการจะเปิดเผย

แยกเป็นรายการอยา่งชดัเจนในหนังสือช้ีชวนฉบบัขอ้มลูกองทุนรวมท่ีผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจ าปี ซ่ึงบริษัท

จดัการตอ้งจดัท าเมื่อส้ินรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี  

การตดัจ่ายคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย  

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนขา้งตน้เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราคา่ธรรมเนียม

และค่าใชจ้า่ยทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.00 ของมลูค่าหน่วยลงทุน  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

 

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

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 1 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 44 

 

 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

ตามท่ีจ่ายจริง  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินก าหนด

โดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษทัจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย ตามท่ีจา่ย

จริง เช่น คา่แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ  

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัรา

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
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15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ี

มีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชจ้ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการค านวณ

ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  

 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่าย บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการ และได้

ด าเนินการดงักล่าวแลว้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมี

การลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าว ทั้งน้ี การเปิดเผยขอ้มลูจะกระท าโดยวธีิการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผู ้

ลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ หรือ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้  

 

การลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อว่าส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบ

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าวเมื่อบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตามขา้งตน้แลว้  

 

15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

บริษัทจดัการจะค านึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และจะเปิดเผย

ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งทัว่ถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลู

ดงักล่าว โดยอยา่งน้อยจะจดัใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

 

15.5.2.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเดิมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 วนัท า

การก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ น  

15.5.2.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัราขัน้สงูของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเดิม ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการประสงคจ์ะขึ้ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

(ก) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว บริษัท

จดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายท่ี

เพิ่มขึ้ นดงักล่าว  

(ข) ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว บริษัท

จดัการตอ้งไดร้บัมติพิเศษ โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 15.5.2 วรรคหน่ึง  

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงตามขอ้ 15.5.1 วรรคสอง และ 15.5.2.2 บริษัทจดัการจะตอ้งแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าว  
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15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนตามขอ้ 15.2 และ 15.3 เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

อตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอืน่ใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราคา่ธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

 

16. วิธีกำรค ำนวณ ก ำหนดเวลำในกำรค ำนวณและกำรประกำศมูลคำ่ทรพัยส์ินสุทธิ มลูคำ่หน่วยลงทุน และรำคำ

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรด ำเนินกำรในกรณีที่มูลคำ่หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  

 

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน : ต่างประเทศ  

 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

การค านวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดยเทียบเคียง

กบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะ

ใชข้อ้มลูล่าสุดท่ีประกาศหรือไดร้บัจากสถาบนัหรือหน่วยงานอืน่ใดท่ีใชอ้า้งอิงอยา่งเป็นทางการ ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจ

เปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูอา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

รวมถึงท่ีจะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต  

ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยมีการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียน บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูท่ีใชใ้นการค านวณ มลูคา่ยติุธรรมของสญัญาป้องกนัความเส่ียงท่ีไดจ้าก Bisnews ใน

กรณีท่ี Bisnews ไม่ไดป้ระกาศมลูค่ายุติธรรมดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชม้ลูคา่ยุติธรรมจากธนาคารพาณิชยค์ู่

คา้ท่ีไดเ้ขา้ท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงซ่ึงบริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจ

เปล่ียนแปลงการใชม้ลูคา่ยุติธรรมดงักล่าวไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการ  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูคา่

หน่วยลงทุนของส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี  

(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด  

(ข) วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ค) วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมก าหนดวนั

ท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกนัยาวกว่าหน่ึงเดือน  
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(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศ

ภายในวนัท าการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเมื่อส้ินวนัท าการท่ี

ค านวณน้ัน  

 

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บั

การรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

 

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน หรือจ านวน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล ส าหรบั

มลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุน

เพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 

5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ

ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

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

ทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  

 

4. การค านวณมลูคา่หลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาท  

ส าหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการจะค านวณมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคา

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียเงินดอลลาร ์(สรอ./บาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียของธนาคารพาณิชย ์ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขายน้ัน และในกรณีท่ี

ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าวหรือกรณีท่ีบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์เห็นว่าอตัราแลกเปล่ียนน้ันไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการ

ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีจะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต 

บริษัทจดัการอาจพจิารณาใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยหน่วยงานอื่นใดแทน หรือตามท่ีมีประกาศแกไ้ขหรือประกาศ

เพิ่มเติมได ้ 
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ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1  

 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะประกาศทางเวบ็ไซตข์องบริษัท และบริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอืน่ท่ีเหมาะสม ในกรณีท่ีไม่

สามารถประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทได ้อาทิ หนังสือพิมพร์ายวนั และจดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งของ

บริษัทจดัการ และจดัใหม้ีประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีใช้

ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี เวน้แต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั บริษัทจดัการกองทุนรวมจะ

จดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวดว้ยหรือไม่ก็ได ้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท เช่น 

หนังสือพิมพร์ายวนัหรือช่องทางอื่นใดท่ีเหมาะสม โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัทจดัการ

จะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 30 วนั  

 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งน้อยกว่าหน่ึงสตางค ์หรือต่างจากราคาหน่วย

ลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้ นไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษทัจดัการจะจดัท าและส่ง

รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และ

จดัใหม้ีส าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได ้

โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี  

(1) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(2) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(3) สาเหตุท่ีท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(4) มาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

หรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซ่ึงท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการค านวณราคาหน่วย

ลงทุนครั้งต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบ้ียผิดพลาด เป็นตน้ บริษัทจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนับแต่

วนัท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่

รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัท่ีพบราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และด าเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่าง

จากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ี

ถูกตอ้ง  

(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีพบว่าราคา

หน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณราคาหน่วย
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ลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการส่ง

รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(ค) สาเหตุท่ีท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะจดัใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ เพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถุกตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมท่ีมกีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแกไ้ขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพร์ายวนั

อยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสือใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อหรือขายคืนหน่วย

ลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท า

การนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั้งส าเนารายงาน

การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 7 วนัท า

การนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาน้ัน เวน้แต่

ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงาน

มาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่การท่ีราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

 

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (understate) บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่า

เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด 

บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา

ใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมี

มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น

จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มี

หน่วยลงทุนเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัน้ี  
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(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่า

เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมี

มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชย

ราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น 

ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูคา่ไม่ถึงหน่ึงรอ้ย

บาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจา่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าว

ไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจา่ยเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) 

บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้ 

 

4. บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น คา่ใชจ้า่ยในการประกาศการ

แกไ้ขราคาตามขอ้ 2 (3) ในหนังสือพิมพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้่ายในการจดัส่งเงินชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนและ

ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ 

 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง :  

 

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

 

17.2. ช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

 

17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

17.4. ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  
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ช่ือ :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

17.5. ท่ีปรึกษา :  

 

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

 

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน :  

 

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นาย พจน์ อศัวสนัติชยั  

ช่ือ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

ช่ือ : นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

ช่ือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง  

ช่ือ : นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

ช่ือ : นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

ช่ือ : นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

ช่ือ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรือบุคคลอืน่ท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี ซ่ึงบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 

จ ากดั มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีผูร้บัผิดชอบ  

 

17.7. การแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

18. รอบระยะเวลำบญัชีประจ  ำปีของกองทุนรวม :  
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18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี : วนัท่ี  เดือน  

 

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก : วนัท่ี  

 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ไม่เกิน 1 ปีนับจากวนัจดทะเบียนเป็นกองทุน 

 

19. กำรขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีกำรแกไ้ขโครงกำรจดักำรกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีกำรจดักำร :  

บริษัทจดัการสามารถด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการไดด้ว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี  

19.1 ส าหรบัการแกไ้ขโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี บริษัทจดัการอาจขอใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบ

แทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจก าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัเพื่อ

ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบ  

(1) การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการขายและการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ท าใหสิ้ทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง  

(3) การเปล่ียนแปลงประเภทของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออตัราส่วนการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน  

(4) การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน แลว้แต่กรณี ตาม”ขอ้ 16 วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่

หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

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

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและ

ความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง  

 

19.2 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยใชว้ธีิการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฎวา่มติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษมีจ านวน

ไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 ใหบ้ริษัทจดัการส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนับมติไปยงัผูดู้แล

ผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมติน้ัน  

โดยการแกไ้ขโครงการหรือวิธีการจดัการในเร่ืองกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ ใหร้วมถึงเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี  

(1) การเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนท่ีท าใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญั  

(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น  

(3) การควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk 

spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน  

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเดิมตามท่ี

ระบุไวล่้าสุดในโครงการ  

(6) การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการประกนั ผูป้ระกนั สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผูป้ระกนั หรือการแกไ้ขเพิ่มเติม

สญัญาประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมผีลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ (ถา้มี)  
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19.3 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิ่มเติม

โครงการในเร่ืองดงักล่าว  

(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดร้บัประโยชน์เพิ่มขึ้ นในกรณีดงัน้ี  

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต า่ในการซ้ือหน่วยลงทุน  

(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ค) การเพิ่มจ านวนผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน  

(ง) การเพิ่มความถ่ีของการส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซ่ึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม

อยา่งมีนัยส าคญั  

(จ) การลดเวลาส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ากอ่นมีการเปิดใหข้ายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(2) การแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว  

(3) การแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบุคคลใหถู้กตอ้ง  

(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์  

(5) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามขอ้ 15.5.1 วรรคสอง  

 

19.4 เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น ในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจดัประชุม ผูถื้อหน่วย

ลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากผูถื้อหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผูถื้อหน่วยลงทุนในครั้งน้ันไม่

ชอบดว้ยกฎหมายหรือบริษัทหลกัทรพัยฝ่์าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข หรือวิธีการท่ีก าหนดตามมาตรา129/3 ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าหา้คนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมน้ัน จะรอ้งขอใหศ้าลสัง่เพิก

ถอนมติของผูถื้อหน่วยลงทุนครั้งน้ันก็ได ้แต่ตอ้งรอ้งขอต่อศาลภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติใหแ้กไ้ข  

 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้

ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีก าหนด

ไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 

20. ขอ้ก ำหนดอ่ืน ๆ :  

20.1. การถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของ

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนัน้ันใหม้ีจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมน้ันภายใน

ระยะเวลาท่ีประกาศก าหนด หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมน้ันทนัที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน เร่ือง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ และหรือประกาศ
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ท่ีเกี่ยวขอ้ง  

20.2 การรบัผลประโยชน์ตอบแทน เน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (Soft Commission)  

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเน่ืองจากการใชบ้ริการของบุคคล

ดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรบัไวน้ั้นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเกี่ยวกบับทบาทโดยตรงของ

ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกินความจ าเป็น เพื่อใหก้องทุนไดร้บั

ประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้ง

กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนน้ันดว้ย  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (Soft 

Commission) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจดัการได ้เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชน์ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตาม

แนวทางปฏบิติัท่ีบริษัทจดัการประกาศไวภ้ายในบริษัท ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดท่ี้บริษัทจดัการ  

 

20.3 การวางทรพัยส์ าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัท

จดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์ 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

ท่ีอยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  

20.4 ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั  

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

เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่

สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีของบุคคล

ท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกนั ผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยู่

ถาวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไวก้บั FFI น้ัน นอกจากน้ียงัปรากฏดว้ยวา่

ในปัจจบุนัมีรฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั 

FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง”)  

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าท่ีตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนัและ

บุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ FATCA ก าหนดหน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลูกคา้กบั

ประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง 

FATCA เป็นตน้  

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิติัตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มีสถานะ

เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะไดร้บัผลกระทบท่ีส าคญัในสองกรณี 

คือ  

(1) ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรพัยสิ์นทาง
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การเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และ

เงินลงทุนทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบั

สถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนั

การเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบนั

การเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ี

จ่ายดงักล่าวกอ่นช าระใหก้บักองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงบัการท า

ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซ่ึงอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถ

ด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่

สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดอ้ีกต่อไป  

เพื่อมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด

ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง และเพื่อใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนัภายใต้

ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบั

การปฏบิติังานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน) 

จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงัน้ี  

(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศ

ท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัผู ้

เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีไดร้บั 

เป็นตน้)ท่ีมีอยูใ่นบญัชีทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันกบับริษัทจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทั้งในและต่างประเทศ ตาม

ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง  

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

เกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ท่ีก าหนด

ไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูท่ีเคยใหไ้วม้ีการ

เปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง (ในกรณี

ท่ีเป็นลูกคา้สถาบนัการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดังกล่าว  

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง  

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึ้ นหากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีท่ี

ผูถื้อหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการ

ขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจ าเป็นและความเหมาะสมโดยถือวา่ผู ้

ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบ  

การด าเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรือไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี  

(1) ไม่รบัค าสัง่ซ้ือ/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  

(2) ระงบัหรือหยุดใหบ้ริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว  

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย

ลงทุนรายน้ันได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดักบักฎหมาย
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ของประเทศไทย  

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์

เพิ่มขึ้ น หากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งขา้งตน้  

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ

หลีกเล่ียงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี

เกี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงในทางปฏบิติั

บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคล

ตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด)เท่าน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามท่ีบริษทัจดัการไดส้งวนสิทธิไว้

ขา้งตน้ บริษัทจดัการ(รวมถึงผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลู

ของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอืน่ใดท่ีราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

 

21. กำรด ำเนินกำรกรณีบริษทัจดักำรไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนไดต้ำมท่ีประกำศก ำหนด :  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัท

จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวิธีการขอรบัความเห็นชอบจากส านักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขา้งมากของผู้

ถือหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีรูห้รือควรรูว้่าไมส่ามารถด ารงเงินกองทุนได ้ทั้งน้ี หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร 

บริษัทจดัการอาจขอใหส้ านักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะ

ค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นจากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัท

จดัการรายเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  

 

22. ผลบงัคบัของโครงกำรจดักำรกองทุนรวม :  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ

แห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่

ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่น้ัน ใหถื้อว่าบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูดู้แล

ผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามในขอ้

ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผูกพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
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กองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

 

1. บริษทัจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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

กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  

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

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

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อน

ระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (ถา้มี) คา่ธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย และหรือ 

เงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน

และกองทุนรวม"  

(2) ปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ี

ระบุไวใ้นโครงการ  

(3) เล่ือนก าหนดการช าระคืนเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(4) รบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(5) ช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “การช าระค่ารบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

(6) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบดงัน้ี  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติมและจดทะเบียนกองทุน  

(ก) ยืน่ค าขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  

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

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

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

(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมจ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน ใหแ้ก่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป  

(จ) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ่มเติม

จ านวนและมลูคา่หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 

วนัท าการนับแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมน้ัน  

(ฉ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วธีิจดัการกองทุนภายใตห้วัขอ้ "วิธีการแกไ้ขโครงการ

จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ"  
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(ช) จดัท าหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน ณ วนัส้ินปีบญัชี และส่งใหแ้ก่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับแต่วนัส้ินปีบญัชีน้ัน  

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

(ฌ) ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” และ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อ

เลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  

(ญ) จดัใหม้ีการช าระบญัชีตามหวัขอ้ "การช าระบญัชีกองทุนรวม และวธีิการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อเลิก

โครงการ"  

(2) การบริหารกองทุน  

(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วย

ลงทุนอยา่งเคร่งครดั  

(ข) น าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่น และซ้ือ ขาย ซ้ือลด ขายลด ไถ่ถอน 

จ าหน่าย สัง่โอน รบัโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวน้ั้นตามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดร้บั

อนุมติั ทั้งน้ี โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  

(ค) จดัใหม้ีการฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์  

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

(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากผู้

สัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุนภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวม"  

(ช) ก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้น

การค านวณทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะท่ีค านวณมลูคา่  

(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่าท่ีจ าเป็น เพื่อรกัษาประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ฌ) ดูแล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามขอ้ “การรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์นอื่น”  

(3) การจดัท าบญัชีและการรายงาน  

(ก) จดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  

(ข) จดัท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ค) จดัท ารายงานการซ้ือขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ง) ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

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

(ก) จดัใหม้ีค าสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย 

ก.ล.ต. ก าหนด  

(ข) ขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุในโครงการและหนังสือช้ีชวน  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีก าหนดในขอ้ "การจดัสรรหน่วยลงทุน" และ "การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน"  

(ง) ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเล่ือน

ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตาม

ค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

(จ) ด าเนินการยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนซ่ึงไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน  

(ฉ) ด าเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

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

(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ าการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามท่ีระบุ

เง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน"  

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

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

 

(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น  

(ก) แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนและ

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการเปล่ียนตวั

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

(ข) แต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

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

ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

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

(จ) แต่งตั้งหรือด าเนินการเป็นนายทะเบียนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  

(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษา (ถา้มี) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นปรึกษาของบริษัทจดัการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นโครงการ  

(6) การด าเนินการอื่น ๆ  

(ก) กระท านิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษัทจดัการมีอ านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  

(ข) ปฏบิติัการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้

ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี จะปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

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

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในขอ้
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ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัท

จดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่น้ัน ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนไดป้ฏบิติัให้

เป็นไปตามขอ้ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

 

เงือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ :  

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยค าสัง่ของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมราย

ใหม ่ 

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ช่ือ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 2724 5047  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์  

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "สิทธิ หน้าท่ี และ

ความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดค้ านวณไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาใน

การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" ของโครงการ  

(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่การ

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกบั

สภาวะการณใ์นขณะท่ีค านวณมลูค่า  

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(จ) ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือช าระผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(ฉ) จ่ายเงินเฉล่ียคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี  

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

ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ฌ) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนคืนแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การรบัช าระหน้ีเพือ่กองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์น

อื่น”  

(ฎ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การช าระบญัชีกองทุนจะเสร็จสิ้ นดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชีปฏบิติัตาม

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

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

(ฏ) ด าเนินการรบัและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทุนในเวลาท่ีก าหนดตามค าสัง่ของบริษัทจดัการโดยผูดู้แลผลประโยชน์

จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถด าเนินการรบัหรือจ่ายเงินได้

ทนัเวลา  

(ฐ) ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนท าการตรวจสอบบญัชีหลกัทรพัย ์

บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทุนไดภ้ายในเวลาท าการปรกติของผูดู้แลผลประโยชน์  

(ฑ) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอสิระ หรือผูช้ าระบญัชีของ

กองทุน หรือหน่วยงานผูม้ีอ านาจควบคุมผูดู้แลผลประโยชน์ ขอค าช้ีแจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกบั

การกระท าการใดๆท่ีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเร่ืองอื่นใดเกี่ยวกบักองทุน ผูดู้แล

ผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งท ารายงานเกี่ยวกบัค าขอดงักล่าวพรอ้มรายงานขัน้ตอนการ

ปฏบิติัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดก้ระท าไปแลว้ หรือท่ีจะกระท าต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  

(ฒ) ด าเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการขออนุญาตน าเงินตราเขา้ออกประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง

ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปริวรรตเงินตรา (ถา้มี)  

(ณ) ด าเนินการช าระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 

(ถา้มี)  

(ด) รบัช าระเงินจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบ้ียจาก

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และด าเนินการส่งเงินกลบัมายงัประเทศไทยตามค าสัง่

ของบริษัทจดัการ รวมทั้งค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศและแปลงเป็นเงินบาทเพื่อ

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ถา้มี)  

(ต) น าส่งภาษีท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี)  

(ถ) หน้าท่ีอื่นใดตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมาย ก.ล.ต.ก าหนด โดยจะปฏบิติัให้

เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) หน้าท่ีในการรบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุนโดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูดู้แล

ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ดูแลรกัษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนพรอ้มทั้งดูแลใหก้าร

เบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือช้ีชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไว้
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อยา่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื่นทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นตอ้งไดร้บั

ความยนิยอมจากบริษัทจดัการ  

(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัมอบมาและจ าเป็นตอ้งท าการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผูอ้อก

หลกัทรพัยน้ั์น  

(ค) จดัใหม้ีการตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานท่ีเก็บรกัษาโดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและตอ้งยนิยอม

ใหต้วัแทนของบริษัทจดัการเขา้ร่วมในการตรวจสอบดงักล่าวดว้ย  

(ง) จดัท าบญัชีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีรบัฝากไว ้รวมทั้งจดัท าบญัชีแสดงการรับจา่ยทรพัยสิ์น

ของกองทุน  

(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์นหรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การ

รบัเงินปันผล การรบัดอกเบ้ียและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีกองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั้งด าเนินการรบัหรือ

จ่ายเงินตามสิทธิน้ัน ๆ รวมทั้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิท่ีมีอยูห่รือ

เกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยน้ั์น ๆ  

(ฉ) จดัใหม้ีผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ (ถา้มี)  

(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์ 

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

ราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นก่อนด าเนินการ  

(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ (ถา้มี)  

(ค) ติดตามดูแลใหผู้ร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุนตาม

ค าสัง่บริษัทจดัการ (ถา้มี)  

(4) การรายงาน  

(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเกีย่วกบัเร่ืองดงัน้ี  

1) รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  

2) รายงานรายละเอียดการรบัจา่ยจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลือ ณ ส้ินวนัท าการขายหรือรบัซื้ อ

คืน และค านวณดอกเบ้ียคา้งรบั  

3) รายงานเกี่ยวกบัเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรพัยแ์ละตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้มค านวณ

ดอกเบ้ียคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  

4) รายงานรายละเอียดเจา้หน้ีซ้ือหลกัทรพัยแ์ละลูกหน้ีค่าขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  

5) รายงานเกี่ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

6) รายงานเงินปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั้งท่ีมีรายการเงินปันผลคา้งรบัเกิดขึ้ น  

7) รายงานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการรอ้งขอและผูดู้แลผลประโยชน์ตกลงรบัด าเนินการให ้ทั้งน้ี โดยผูดู้แลผลประโยชน์สามารถ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการดงักล่าวจากกองทุนได ้ 

8) รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซ่ึงยงัไม่ไดร้บัค าช้ีแจงทุกส้ินเดือน  

(ข) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนกอ่ใหเ้กิดความ

เสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งน้ี ภายใน 5 วนันับแต่วนัท่ีผูดู้แล

ผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  

(5) ความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  
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ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการในกรณีท่ีความเสียหายดงักล่าวเกิด

จากความประมาทเลินเล่อ หรือกระท าผิดโดยจงใจหรือการไม่ปฏบิติัตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษัทจดัการ  

 

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้

ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อ

รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏบิติัหน้าท่ี ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงได ้

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท า

น้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท า

หน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

 

ในกรณีท่ีการด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรือทั้งหมดดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์

โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) มีค าสัง่ศาลใหผู้ดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีตกลงไว ้

ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบ

ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

(4) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอืน่

ใดอนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ ค าสัง่ 

ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผูดู้แล

ผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มสิีทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั้ง

ผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมมีติโดยเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วย

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

กองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ี

บริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จสิ้ น ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้ าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

จดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

(7) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งไปเปิดเผย หรือใช้

ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แกผูดู้แลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ

สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้นัที  

เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ 

ดงัน้ัน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามขอ้ 2 ผูดู้แลผลประโยชน์น้ันจะตอ้งท าหนา้ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนต่อไปอยา่งสมบรูณจ์นกว่าการโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนน้ัน ตลอดจนถึงการด าเนินการ

อื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จส้ิน 

และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถท าหนา้ท่ีไดท้นัที หรือปฏบิติัตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อ

กฎหมาย ก.ล.ต.  

 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เขา้ขอ้ยกเวน้

ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญา

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 100 ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรกั กรุงเทพฯ 10500 โทร. 

0 2724 5047 และหรือ 

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวง

ดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ  

 

3. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นาย พจน์ อศัวสนัติชยั  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 
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ช่ือ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

 

ช่ือ : นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  
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สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏบิติัการบญัชีทรพัยสิ์น ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชั้น 19  

เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศพัท ์0 2470 1976-83  

 

5. ผูจ้ดัจ  าหน่าย :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

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

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

บริษัทจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนใน

ภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนการขาย

หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท า

หน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจะตอ้ง

ปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีปฏบิติัหน้าท่ีอยูก่่อนแลว้  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกิจเกี่ยวกบัการขายและ

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษัทจดัการ  

(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกีย่วกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ

สนับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

6.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) จดัใหม้ีสถานท่ีส าหรบัจดัวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทุน ณ ส านักงานใหญ่ และสาขา (ถา้มี) รวมทั้ง
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ด าเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน รวมทั้งขอ้มลูและเอกสารอนัจ าเป็น  

(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ คู่มือผู ้

ลงทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายหน่วยลงทุน ค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์ค าขอใชบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน

ท่ีจ าหน่าย หรือเอกสารอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามท่ีบริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมให ้ 

(3) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัท าหรือใชเ้อกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทจดัการ หรือกองทุน 

ซ่ึงบริษัทคู่สญัญาหรือบุคคลอื่นใดเป็นผูจ้ดัท าขึ้ น ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบในความเสียหายท่ี

เกิดขึ้ นเน่ืองจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวน้ันเองทั้งส้ิน  

(4) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งท าสญัญากบัผูล้งทุนท่ีครอบคลุม

ขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหน้า และตอ้งไม่มีขอ้ความท่ีปฏเิสธความรบัผิดชอบ

ต่อลูกคา้จากการกระท าหรือละเวน้การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนหรือ

พนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีท่ีปฏบิติัแตกต่างจากการซ้ือกบั

บริษัทจดัการโดยตรง  

(5) กรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีปฏบิติั ดงัน้ี  

(ก) มีระบบในการปฏบิติังานท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้จะไดร้บัการปฏบิติัอยา่งสุจริตและเป็นธรรมเกี่ยวกบัการจดัท าบญัชี

รายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงไม่เปิดเผยช่ือ  

(ข) ตรวจสอบหรือด าเนินการใหม้ีการตรวจสอบว่า มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชี Omnibus Account ถือ

หน่วยลงทุนของกองทุนใดเกินกว่าหน่ึงในสาม ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(ค) แจง้บริษัทจดัการจะทราบโดยทนัทีเมื่อปรากฏวา่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชีน้ันถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด  

(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสาม ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนใด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว  

(จ) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏบิติัต่อลูกคา้ในเร่ืองใด ซ่ึงมีผลท าใหลู้กคา้ไดร้บัเง่ือนไขหรือ

สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยช่ือ ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุน

ทราบ และจดัใหม้ีหลกัฐานท่ีแสดงว่า ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกนัน้ันแลว้ โดย

เง่ือนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

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

เปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวให้

เป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน รวมทั้งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ท่ีผูล้งทุนควรทราบ และตอ้ง

ปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดงัต่อไปน้ี ใหผู้ล้งทุนทราบ  

(ก) รายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีท าธุรกิจเกี่ยวขอ้งกบัการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ข) ช่ือ ท่ีอยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนรวมทั้งช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัของพนักงานของ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีท าหน้าท่ีขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ค) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนไดร้บัค าแนะน าตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบัความ
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เส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(9) จดัท าหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมิไดม้ี

การใหค้ าแนะน าใดๆ แก่ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีการลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงคข์องผูล้งทุน

หรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  

(10) รบัช าระเงินค่าจองซ้ือ หรือค่าซื้ อหน่วยลงทุน และรบัเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน  

(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึงตรวจสอบ

ขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

(12) ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าท่ีบริษัทจดัการค านวณและประกาศมลูคา่ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนของ

กองทุน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอืน่ใดท่ีธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบ

ธุรกิจของธนาคารพาณิชยก์ าหนดไว ้ 

(13) จดัท าและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงินค่าจองซ้ือ หรือการซ้ือหน่วยลงทุน  

(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือ

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  

(15) ยนืยนัการซ้ือ หรือขายคนืหน่วยลงทุนของกองทุน  

(16) คืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

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

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

การปฏบิติังาน ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัการท าหนา้ท่ีของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั้งท่ีมีอยู่

ในปัจจบุนั และท่ีจะมีขึ้ นในอนาคต  

 

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

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

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

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

9. ทีป่รึกษา :  

 

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  
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ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  

 

9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  

 

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  
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13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษัทจดัการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการลงทุน" ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการตามท่ีก าหนดใน

หวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืน

หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนัเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้

 

13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  

 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเสรี เวน้แต่เขา้ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน ตามขอ้ 13.4  

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสาร

หลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วย

ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับ

แต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัด

หมาย  

 

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน

กรณีต่อไปน้ี  

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือ

หน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่

เป็นการโอนทางมรดก  

3. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

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

ตามท่ีก าหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษี

ต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั"  

 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  
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ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ ซ่ึงเป็นไปตามหวัขอ้ "การขอมติของผูถื้อ

หน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ

กองทุนรวม และในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน 

(Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการ

จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม  

 

13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนเมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงาน

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

หน้ีสินและแจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน"  

 

13.7. สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ :  

สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย แต่ทั้งน้ี นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการ

จ าน าใหแ้ก่ผูร้บัจ าน าท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน  

 

13.8. อื่น ๆ :  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถื้อ

ว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซ่ึงลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการ

แต่งตั้งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของ

ทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน

เงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
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14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

ภายใตเ้ง่ือนไขการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้น

ชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของ

บริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือ

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและ

ในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บั

ช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ

เรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อหน่วย

ลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือขายคืน

หน่วยลงทุน และมฐีานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีผูล้งทุน

ช าระเป็นคา่ซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มใิช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผู ้

ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บั

จดัสรร  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ  ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่

สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอืน่ทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวม

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ี

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี ดงัน้ี  

16.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู ้
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ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแหง่หน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิ

จากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะไม่น าทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีได้

จากการรบัช าระหน้ี มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี

ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลงรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรพัยสิ์นน้ันได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายไดห้รือ

ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน  

16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้

สุทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ันภายใน 45 วนันับตั้งแต่วนัถดั

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

ท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา

การเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัช าระหน้ี

ตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผู้

ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ 

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุน

รวมจะไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหน้ี  

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะน าทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ

ด าเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี  

(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไป

เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวใน

โอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่

สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าว  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  

16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการ

จะด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือ

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้เป็นผูม้สิีทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีก็ได ้

ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวม  

16.4. วิธีการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน  
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กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน

เงินได ้ 

 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าว

ไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยก็ได ้ทั้งน้ี หากไดม้ีการจ าหน่าย

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน 

บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้ 

 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือ

ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนด เท่าน้ัน  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีจดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่น รวมทั้งการใหสิ้ทธิหรือการจ ากดั

สิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนั

หรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณี

ดงัน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือ หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้

แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพหรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  

 

18. ขอ้จ  ากดัการถือหน่วยลงทุน :  

 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดั

การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ  
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19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

การด าเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง

เห็นชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมีผลผูกพนัตามมติ 

 

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มติน้ันเสียไป 

 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมติ

พิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู ้

ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั 

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

เพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือ

มติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของ

จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

20. วิธีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั :  

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระส าคญัท่ีเป็นไปตาม

และไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยั

อ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้ผูกพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมน้ันมีผลผูกพนัคู่สญัญา 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ใหร้วมถึง 

 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 

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

รวมมีประกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสีย

ผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหม้ีผลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ง

ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัใหม้ีสาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บัมติ

โดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัน้ันเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ 

พรอ้มทั้งประทบัตราบริษัท (ถา้มี) บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ีขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ท่ีท าการและเวบ็ไซตข์อง

บริษัทจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทั้งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัพรอ้มทั้ง

เหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

 

21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี  

 

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

 

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

1. เมื่อมีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด ๆ  

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

กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

3. เมื่อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ  

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

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมน้ัน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ประกาศก าหนด  

(ข) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณว์่าบริษัทจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็นหรือตกลงกบับุคคล
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อื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะท่ีแทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดท่ีประสงค์

จะถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

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

อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้

ด าเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท าการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มี

การช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ี

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

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

แลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  

6. เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุโครงการ  

 

22.2. การด าเนินการของบริษทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1.1 บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อ

เลิกกองทุน  

(ก) ยุติการรบัค าสัง่ซ้ือและค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1(1) 

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน รวมทั้งแจง้เป็นหนังสือ

ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั้งน้ี ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏ

เหตุตามขอ้ 22.1(1)  

(ค) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1(1) 

เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

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

นับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1(1)  และเมื่อไดด้ าเนินการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวา่เป็นการ

เลิกกองทุน  

 

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจดัการจะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้เป็นหนังสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์และส านักงานทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลกัทรัพยท์ราบในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ทั้งน้ี ก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วนัท า

การ  

(2) ด าเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็น

เวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือโดย

จดัใหม้ีขอ้มลูเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ และ  

(3) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภท

ออมทรพัย ์และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จสิ้ นก่อนวนัเลิกกองทุน  

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  



ขอ้ผูกพนักองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 1 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  22 

 

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

หน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรพัยสิ์นท่ีคงเหลือจากการช าระหน้ีสินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งท า

การอยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จสิ้ น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการ

จะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจา่ยจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้ าระ

บญัชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  

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

และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชีจดัการโอนทรพัยสิ์น

ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  

 





คู่มือผูล้งทุน Investor Guide  

 

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



การรอ้งเรียน Complaint 
 

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

ส่วนบริการลกูคา้  
 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

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

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

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

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






