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กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 8 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

K Enhanced Credit 8 Fund Not for Retail Investors : KEC8-AI 

 

ผูล้งทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 1 ปี 3 เดือนได ้ 

และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในผูอ้อกและหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร  

ดงัน้ัน หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 

 

ลกัษณะสาํคญั 

 

อายโุครงการ ประมาณ 1 ปี 3 เดือน โดยไม่ตํา่กวา่ 1 ปี 2 เดือน และไม่เกิน 

1 ปี 4 เดือน 

วนัท่ีท่ีไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน 21 มิถุนายน 2564 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564 

* 28 มิถุนายน 2564 เปิดเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น. 

** บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิไม่รบัชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย

เช็คในวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย (6 กรกฎาคม 2564) 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนตราสารหน้ี แบบกาํหนดอายุโครงการ 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน

รวมตราสารหน้ี รวมทั้ง หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนดทั้งในและต่างประเทศ รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และ

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยไม่กาํหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment 

Grade) ได ้เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูอ่นัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment 

Grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน  

หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

(กองทุนรวมสาํหรบัผูล้งทุนที่มิใช่รายยอ่ยและผูมี้เงินลงทุนสูงเท่านั้น) 
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กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) และจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งจาํนวน 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse repo) ธุรกรรมการใหย้มื

หลกัทรพัย ์(Securities lending) ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และหรืออาจมีไวซ่ึ้ง

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบ

ใหก้องทุนลงทุนได ้ 

กรณีท่ีมีการลงทุนในทรพัยสิ์นดงัน้ี รวมกนัจะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(1) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน 

(2) ตราสาร Basel III 

(3) สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ท่ีมีหลกัทรพัยอ์า้งอิงเป็นตราสารตามขอ้ (1)–

(2)  

 

ทั้งน้ี การคาํนวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นับช่วง

ระยะเวลาดงัน้ีรวมดว้ยก็ได ้โดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  

2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทุนรวม  

 

รายละเอียดการลงทุนของกองทุน  

กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

 

สว่นท่ี 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นใดตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหก้องทุนตราสารหน้ีลงทุนได ้ในอตัราส่วน

ประมาณรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทุนจะตอ้งวางหลกัประกนัเป็น

เงินสด (cash collateral) สาํหรบัการเขา้ทาํธุรกรรมในส่วนท่ี 2 กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในส่วนท่ี 

1 ไม่ถึงรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนได ้

 

สว่นท่ี 2 กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาฟอรเ์วิรด์ โดยมีหุน้กูเ้ป็นสินทรพัย์

อา้งอิง (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธุรกรรม Bond Forward”) ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 

คู่สญัญาฟอรเ์วิรด์ในฐานะ

เป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง  

(Bond Forward Seller) 

ธนาคารพาณิชยแ์ละหรือสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ตํา่กวา่อนัดบัท่ีสามารถ

ลงทุนได ้(Investment Grade) 

คู่สญัญาฟอรเ์วิรด์ในฐานะ

เป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง  

(Bond Forward Buyer) 

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 8 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 
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หุน้กูอ้า้งอิง  

(Reference Bonds) 

ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) ณ 

วนัท่ีเขา้ทาํธุรกรรม 

สกุลเงิน สกุลเงินบาท (THB) 

ลกัษณะการเขา้ทาํ

ธุรกรรม Bond Forward 

กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward 

buyer) โดยตกลงจะซ้ือหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) จากธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กู ้

อา้งอิง (bond forward seller) ท่ีมีการกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference 

bonds) และการชาํระราคาซ่ึงเป็นไปตามวนัท่ีระบุในสญัญาหรือเง่ือนไขอื่นท่ีกาํหนดในสญัญา 

โดยการเขา้เป็นคู่สญัญาในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward buyer) ดงักล่าว กองทุนอาจถูก

กาํหนดใหต้อ้งวางหลกัประกนัเป็นเงินสด (Cash Collateral) ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัขอ้ตกลง ณ วนัท่ีตก

ลงซ้ือขาย (trade date) 

 

กรณีท่ี 1 เม่ือถึงวนัครบกาํหนดอายขุองธุรกรรม (scheduled termination date) และไม่เกิด

เหตกุารณท่ี์มีผลตอ่การชาํระราคาและการสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ก่อนวนั

ครบกาํหนดอายขุองธุรกรรม 

คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะทาํการชาํระราคาเป็นเงินสด (cash settlement) โดยการหกักลบลบหน้ี

ระหว่างกนั (net settlement) โดยธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward 

seller) จะชาํระราคาเท่ากบัเงินตน้ท่ีธนาคารคู่สญัญาไดร้บัในฐานะผูถื้อหุน้กูอ้า้งอิง (reference 

bonds) ซ่ึงเท่ากบัจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสญัญา หกัดว้ยค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ตามจริง รวมถึงภาษีท่ี

เก่ียวขอ้ง (ถา้มี ) บนเงินตน้ดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward buyer) 

และกองทุนจะตอ้งชาํระราคาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหน้า (bond forward 

price) ใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บั

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีจะกาํหนดในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

กรณีท่ี 2 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณท่ี์สง่ผลใหมี้การชาํระราคาและการสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิง 

(reference bonds) ก่อนวนัครบกาํหนดอายขุองธุรกรรม 

หากมีเหตุการณท่ี์ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ก่อน

วนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date)  ตามท่ีไดมี้การกาํหนดไวใ้น

สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) อาจยกเลิก

ธุรกรรมก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) ได ้โดยธนาคาร

คู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) จะส่งมอบหุน้กูอ้า้งองิ (reference 

bonds)ใหแ้ก่กองทุน และกองทุนจะตอ้งชาํระราคาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไว้

ล่วงหน้า (bond forward price) รวมถึงค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นใหแ้ก่ผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond 

forward seller) 

เหตกุารณท่ี์สง่ผลใหมี้การ

ชาํระราคาและการสง่มอบ

หุน้กูอ้า้งอิง (reference 

bonds) ก่อนวนัครบ

1. เหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (credit events) 

ไดแ้ก่ 

(1.1) การลม้ละลายของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Bankruptcy)   

(1.2) การผิดนัดชาํระหน้ีเงินของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Failure to Pay)  
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กาํหนดอายขุองธุรกรรม 

(scheduled termination 

date) 

(1.3) การไม่สามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนั (Obligation Default)  

(1.4) การปรบัโครงสรา้งการชาํระหน้ีของหุน้กูอ้า้งอิง (Restructuring)  

(1.5) การปฏเิสธหรือการหยุดพกัการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (Repudiation / Moratorium)   

2. กรณีท่ีราคาเสนอซ้ือของหุน้กูอ้า้งอิงปรบัลดลงมาอยูท่ี่ระดบัตํา่กว่าหรือเท่ากบัรอ้ยละ 70 ของ

ราคาพาร ์(par value) ของหุน้กูอ้า้งอิง (Reference Obligation Market Event)  

3. เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมของธนาคารคู่สญัญา ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง การ

เปล่ียนแปลงของกฏหมายหรือขอ้บงัคบัใดๆ ท่ีส่งผลใหธ้นาคารคู่สญัญาไม่สามารถดาํรงฐานะ

คู่สญัญาในธุรกรรมเพื่อป้องกนัความเส่ียงของตนต่อไปได ้(Hedging Disruption Event) 

4. มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(4.1) กรณีท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงตํา่กว่ารอ้ยละ 70 ของ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคาร

คู่สญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี ทั้งน้ี กรณีตาม (4.1) จะใชบ้งัคบัเฉพาะช่วงปีปฏทิินแรกท่ี

สญัญา ISDA Master Agreement กบัธนาคารคู่สญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี หรือ  

(4.2) กรณีท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงตํา่กว่ารอ้ยละ 70 ของ  

(ก) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบั

ธนาคารคู่สญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี หรือ  

(ข) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัส้ินปีปฏทิินก่อนหน้า แลว้แต่ว่าจาํนวนใดจะสูง

กว่า ทั้งน้ี กรณีตาม (4.2) จะใชบ้งัคบัสาํหรบัปีปฏทิินต่อๆ ไป ถดัจากปีปฏทิินแรกท่ีสญัญา 

ISDA Master Agreement กบัธนาคารคู่สญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี 

ความเส่ียงของกองทุนใน

การเขา้เป็นคู่สญัญา

ธุรกรรม Bond Forward ใน

ฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง   

• ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบกาํหนดอายขุองธุรกรรม 

(scheduled termination date) 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (credit 

events) เกิดขึ้ น หุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) อาจมีราคาลดลงเป็นอยา่งมากหรืออาจมี

มลูค่าเท่ากบัศูนย ์ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนอยา่งมีนัยสาํคญั 

นอกจากน้ี การยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination 

date) ทั้งจากการเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กู ้

อา้งอิง (credit events) หรือเหตุการณอ์ื่น ๆ ตามท่ีไดมี้การกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง อาจ

ทาํใหผ้ลตอบแทนท่ีกองทุนคาดว่าจะไดร้บัหากธุรกรรมไม่ถูกยกเลิกก่อนวนัครบกาํหนดอายุของ

ธุรกรรม (scheduled termination date) ลดลงอยา่งมีนัยสาํคญัได ้

•  ความเสี่ยงในกรณีท่ีธนาคารคู่สญัญาไม่สามารถสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) 

หรือกองทุนไม่สามารถรบัมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds)ได ้

ในกรณีท่ีธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) ไม่อาจส่งมอบหุน้กู ้

อา้งอิง (reference bonds) ได ้หรือกองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward buyer) ไม่

สามารถรบัมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ได ้ธนาคารคู่สญัญาดงักล่าว อาจทาํการชาํระ

ราคาเป็นเงินสด (cash settlement) แทนการส่งมอบหุน้กูอ้า้งองิ (reference bonds) ใหแ้ก่

กองทุนได ้โดยธนาคารคู่สญัญาจะเป็นผูท้าํการกาํหนดราคาสาํหรบัการชาํระราคาเป็นเงินสด 

(cash settlement) แทนการส่งมอบ โดยธนาคารคู่สญัญามีหน้าท่ีกาํหนดราคาดงักล่าวโดย
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สุจริต เป็นไปตามการคา้ปกติ และสมเหตุสมผล ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง

ในกรณีดงักล่าวอาจทาํใหก้องทุนไม่สามารถรบัรูส่้วนเพิ่มหากราคาของหุน้กูอ้า้งอิง (reference 

bonds) มีการปรบัตวัสูงขึ้ นในภายหลงั   

•  ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธท่ี์ทาํข้ึนนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ 

ธุรกรรม Bond Forward ท่ีกองทุนอาจลงทุนถือเป็นธุรกรรมอนุพนัธท่ี์ทาํขึ้ นนอกศูนยซ้ื์อขาย

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (over-the-counter derivatives transaction) ดงัน้ันขอ้ตกลงต่าง ๆ จึง

เป็นไปตามท่ีคู่สญัญาตกลงกนั และมลูค่าของธุรกรรมอนุพนัธน้ั์นอาจถูกกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธไ์ด ้

เง่ือนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน 

 

กรณีท่ี 1 ไม่เกิดเหตกุารณท่ี์มีผลตอ่การชาํระราคาและการสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายขุอง

ธุรกรรม  

กองทุนจะชาํระคืนเงินตน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และ

ผลตอบแทนจากการเขา้ทาํธุรกรรม Bond Forward หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน  

 

กรณีท่ี 2 เกิดเหตกุารณท่ี์สง่ผลใหมี้การชาํระราคาและการสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายขุอง

ธุรกรรม  

1) กองทุนจะตอ้งนําเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศท่ีลงทุนอยูม่าชาํระ

เงินใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหน้า รวมถึงค่าใชจ้า่ยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ น และ

ธนาคารคู่สญัญาจะส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงใหแ้ก่กองทุน ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดเ้งินตน้และผลตอบแทนจากตรา

สารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากดงักล่าวท่ีกองทุนนําเงินลงทุนมาชาํระใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญา โดยเม่ือกองทุนไดร้บัชาํระ

หน้ีจากหุน้กูอ้า้งอิงดงักล่าว กองทุนจะดาํเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของจาํนวนหน่วยลงทุน

ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือครอง 

2) สาํหรบัในส่วนของตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศท่ีเหลืออยู ่กองทุนจะถือจนครบกาํหนด

อายุของทรพัยสิ์นและชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือครอง 

 

 

 

 

 



6 

 

ประมาณการอตัราการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตกุารณท่ี์สง่ผลใหมี้การชาํระราคา

และการสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายขุองธุรกรรม  

เม่ือส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ียประมาณ

รอ้ยละ 1.25 ต่อปีของเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงคาํนวณจากการลงทุนสาํหรบัระยะเวลาประมาณ 1 ปี 3 เดือน โดยพอรต์

การลงทุนของกองทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียดของตราสารท่ีจะลงทุน ดงัน้ี 

ตราสารท่ีลงทุน/ 

การเขา้ทาํธุรกรรมของกองทุน 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือของ

ผูอ้อก 

ตราสาร/หุน้กู ้

อา้งอิง*** 

ประมาณการ

ผลตอบแทน 

ของตราสาร/

ธุรกรรม  

ในรูปสกุลเงิน

บาท**** 

(ตอ่ปี) 

สดัสว่น 

การลงทุน/

การเขา้ทาํ

ธุรกรรม 

โดยประมาณ 

ประมาณการ

ผลตอบแทนท่ี

กองทุนจะ

ไดร้บัในรูป

สกุลเงินบาท 

(ตอ่ปี) 

สว่นท่ี 1 * 

การลงทุนใน 

ตราสารแห่งหน้ี 

และ/หรือเงินฝาก 

เงินฝาก Doha Bank,  

ประเทศกาตาร ์
Baa1/Moody’s 1.45% 19% 0.28% 

เงินฝาก Qatar National Bank,  

ประเทศกาตาร ์
Aa3/Moody’s 0.95% 19% 0.18% 

เงินฝาก Commercial Bank of 

Qatar, ประเทศกาตาร ์
A3/Moody’s 0.55% 8% 0.04% 

เงินฝาก PT Bank Rakyat 

Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย 
Baa2/Moody's 0.70% 19% 0.13% 

ตราสารหน้ีระยะสั้น ของ  

Sabah Development Bank 

Berhad, ประเทศมาเลเซีย  

AA1/RAM 1.50% 15% 0.23% 

หุน้กูบ้ริษัท ทร ูคอรป์อเรชัน่ 

จาํกดั (มหาชน), ประเทศไทย 
BBB+/TRIS 2.30% 20% 0.46% 

สว่นท่ี 2 *,** 

การเขา้ทาํธุรกรรม 

Bond Forward ท่ี

อา้งอิงกบั 

หุน้กูบ้ริษัท เสนาดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั (มหาชน) , ประเทศไทย 
BBB/TRIS 2.10% 10% 0.21% 

รวม 110% 1.53% 

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยกองทุน (ถา้มี)***** (0.28%) 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเม่ือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ (ตอ่ปี) 1.25% 
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* สาํหรบัการลงทุนในส่วนท่ี 1 และการเขา้ทาํธุรกรรมในส่วนท่ี 2 บริษัทจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุน หุน้กูอ้า้งอิง 

คู่สญัญาฟอรเ์วิรด์ และหรือสดัส่วนการลงทุนไดก็้ต่อเมื่อเป็นการดาํเนินการภายใตส้ถานการณท่ี์จาํเป็นและสมควรเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของผู้

ลงทุนเป็นสาํคญั โดยไมท่าํใหค้วามเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสาํคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีและ/

หรือเงินฝากอ่ืนแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะอยู่ภายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ได้

รบัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

** อตัราผลตอบแทนจากการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขว่า จะตอ้งไม่เกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลใหม้ีการชาํระราคาและการส่งมอบหุน้

กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรมตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา โดยในกรณีท่ีเกิดเหตุการณด์งักล่าว ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไมไ่ดร้บัเงินตน้

และผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

*** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือท่ีบริษัทจดัการจะใชป้ระกอบการ

พิจารณาลงทุน  

**** ขอ้มูลจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 

***** ค่าใชจ้่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการประมาณ 0.18%) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีกองทุนไดร้บั

ผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัการเพ่ิมเติมได ้โดยรวมแลว้ไม่เกิน 

3.2100% ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

ไม่จ่ายเงินปันผล 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark) 

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนไม่สามารถวดัผลการดาํเนินงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนขึ้ นอยูก่บัอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากและหรือตราสารหน้ี และความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง 

 

3. ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงไดร้บั

ผลตอบแทนจากการท่ีกองทุนจะเขา้ทาํธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิงกบัธนาคารคู่สญัญาท่ีมีฐานะ

เป็นผูข้าย ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ก่อน

วนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) 
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คาํถาม/คาํตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะท่ีสาํคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีการกาํหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อยา่งไร 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนสาํหรบัผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยและผูมี้เงินลงทุนสูงเท่าน้ัน โดยกองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของ

หน่วยลงทุน 

1.2 กองทุนน้ีมีจาํนวนเงินทุนของโครงการเทา่ใด 

3,000 ลา้นบาท โดยบริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจาํนวนเงินทุนของโครงการได ้โดยจะแจง้ให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ก่อนการเสนอขายหน่วย ทั้งน้ี จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 

15 ของจาํนวนเงินทุนของโครงการ 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลา

เทา่ใด 

เน่ืองจากเป็นกองทุนท่ีมีอายุประมาณ 1 ปี 3 เดือน และ ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ย

ตนเองได ้ดงัน้ัน การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีลงทุนไดต้ามอายุกองทุนและมีความเขา้ใจในทรัพยสิ์น

ท่ีกองทุนลงทุนและรบัความเส่ียงไดสู้งมากกว่าผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนจะสรา้งผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสาร

หน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงกองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผู้

ซ้ือ (bond forward buyer) โดยตกลงจะซ้ือหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) จากธนาคารคู่สัญญาซ่ึงเป็นผูข้าย 

(bond forward seller) ท่ีมีการกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง และการชาํระราคาซ่ึงเป็นไปตามวนัท่ี

ระบุในสญัญาหรือเง่ือนไขอื่นท่ีกาํหนดในสญัญา  

1.4  ปัจจยัใดท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุน 

 กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ก่อนวนัครบ

กาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) กองทุนจะตอ้งนําเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่ง

หน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศท่ีลงทุนอยู่มาชาํระเงินใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญาเท่ากบัราคาซ้ือขาย

หุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหน้า (bond forward price) รวมถึงค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ น  

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารหรือสถาบนัผูร้บัเงินฝากไม่สามารถชาํระเงินและดอกเบ้ียตามกาํหนดระยะเวลา 

 กรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีกองทุนมีสิทธิไดร้บัคืนจากการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหน้ีต่างประเทศตอ้งถูกหกั

ภาษีตามกฎหมายของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 กรณีท่ีเกิดความผิดปกติของตลาดอตัราแลกเปล่ียนทําใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินกลับไดต้ามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีกําหนด หรือสามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดแ้ต่ไม่สามารถนําเงินกลับเขา้มาใน

ประเทศได ้

 กรณีท่ีสถาบนัผูร้บัฝากเงินชาํระคืนเงินฝากก่อนครบกาํหนด หรือใชสิ้ทธิใดๆ ตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของ

เงินฝาก 

1.5 กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

1.6 กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

1.7  คาํถามและคาํตอบเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือลดความเส่ียง  

  1.7.1 กองทุนรวมกาํหนดอตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้อยา่งไร 

กองทุนมีการกาํหนดอตัราส่วนการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (Single entity limit) 

สาํหรบัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกระทาํนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (OTC Derivatives) โดย net 

exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives ตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV ตามตารางสรุปอตัราส่วนของ

กองทุนรวม  

โดยรายละเอียดการคาํนวณมลูค่าการลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า จะพจิารณาตามหลกัเกณฑ์

ท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

 

1.7.2 ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ตอ่เงินทุนของกองทุนรวมเป็น

อยา่งไร 

กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อ (bond forward buyer) โดยตกลงจะซ้ือ

หุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) จากธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้าย (bond forward seller) ท่ีมีการกาํหนด

ระยะเวลาในการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง และการชาํระราคาซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา โดยมีมลูค่า

ธุรกรรมท่ีประมาณการไว ้(expected gross leverage) ประมาณรอ้ยละ *** ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ทั้งน้ี หากเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) 

ก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) กองทุนมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งชาํระ

เงินใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญา ซ่ึงเงินท่ีตอ้งชาํระดงักล่าวจะนํามาจากเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหน้ี

และ/หรือเงินฝากท่ีกองทุนลงทุนอยู ่ทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนจากตรา

สารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากดงักล่าว 

ทั้งน้ี ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนขา้งตน้ จะเกิดในกรณีท่ีมีเหตุการณท่ี์ส่งผลใหมี้การชาํระ

ราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งองิ (reference bonds) ก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled 

termination date) กบัธุรกรรม Bond Forward ทุกสญัญาควบคู่กบัการผิดนัดชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร
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หน้ีและ/หรือเงินฝากทุกรายท่ีกองทุนลงทุนอยู ่หรือกรณีอื่นใดท่ีส่งผลใหก้องทุนไม่สามารถชาํระเงินใหแ้ก่

ธนาคารคู่สญัญาไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ซ่ึงอาจส่งผลใหก้องทุนถูกธนาคารคู่สญัญาฟ้องรอ้งใหช้าํระ

เงินตามภาระผูกพนัท่ีมี  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมี

ผลกระทบต่อเครดิตของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิงก่อนการเขา้ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

2. กองทุนน้ีมีขอ้กาํหนดการซ้ือขายหน่วยลงทุนอยา่งไร 

2.1 วิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 มลูค่าขัน้ตํา่ในการลงทุนครั้งแรก  1,000,000 บาท  

 

การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจาํนงในการ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน 

ผูล้งทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีมิใช่ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพือ่เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัท

จดัการไดเ้ปิดไวก้บั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จาํกดั (มหาชน) ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด หรือเช็ค 

ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อม

เฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัท่ีให้

บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีชาํระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูล้งทุนจะตอ้งลงวนัท่ีใหบ้ริษัทจัดการ

สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หากมี

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเม่ือบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงิน

ค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือ
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หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา 

พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา 

รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและดาํเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกา  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณา

แลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายใน

อนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึง

กรณีท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

ในการชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจาํนวนดว้ยเงิน เวน้แต่เป็น

การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิดการเสนอขายแลว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนโดยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

ไดร้บัจดัสรรจะคาํนวณเป็นทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนชาํระค่าสัง่ซ้ือเป็นเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียก

เก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งเป็นวนัท่ีอยูใ่นระหว่างระยะเวลาเสนอขาย  

ในกรณีท่ีจาํนวนเงินท่ีระบุในคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัชาํระบริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินท่ีไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่ามลูค่าโครงการท่ีจดทะเบียนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้น้ี โดยใชห้ลกัการ "สัง่ซ้ือก่อนไดก่้อน" ตาม

วนัและเวลาท่ีไดร้บัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการ

จดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัน้ัน  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่า

การจดัสรรในกรณีดงักล่าว จะทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ

โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 
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การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายแลว้หากปรากฏว่าบริษัทจดัการไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บั

การเสนอขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย บริษัทจดัการจะยุติการจาํหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากเงินท่ีไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ โดยการ

โอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนัถดัจาก

วนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายใน

กาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษทัจดัการ บริษัทจดัการจะชาํระดอกเบ้ียในอตัราไม่

ตํา่กว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบกาํหนดระยะเวลา 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย  

ทั้งน้ี เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั หรือสัง่การเป็นอยา่งอื่น  

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอืน่นอกเหนือจาก

กรณีขา้งตน้ บริษัทจดัการจะดาํเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ ใดๆ ท่ีเกิดขึ้ น (ถา้มี) 

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี

ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย 

เง่ือนไขการลงทุน  

บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั และบริษัทจดัการจะดาํเนินการ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ  

โดยจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินท่ีจดัสรรโดยประมาณไม่เกินเงินสดท่ีไดร้บัจากดอกเบ้ียรบั และ/หรือ

กาํไรจากเงินลงทุน ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้า่ยของกองทุน 

(ถา้มี) 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบไดห้ากมีการผิดนัด

ชาํระดอกเบ้ียหรือเงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะ

ประกาศการหยุดรบัคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทาํการของบริษัทและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ รวมทั้ง

จดัทาํรายงานการไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเหตุผลและรายงานแผนการดาํเนินงานของกองทุนใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลงั

ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก หรือเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการ ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ 

 

การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก 

บริษัทจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เน่ืองจากเป็นการเสนอ

ขายครั้งเดียว และนําเงินไปลงทุนตามจาํนวนท่ีขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่าน้ัน 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วย
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ลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีบริษัท

จดัการประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัทาํการนับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน  

บริษัทจดัการมีนโยบายรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะรบัซ้ือ

คืนเป็นจาํนวนเงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ียหรือจากเงินตน้ของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีกองทุน

ลงทุน หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี) 

โดยในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดงักล่าว บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น (กองทุนปลายทาง) ตามท่ี

ระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะ

ไดร้บั คาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั

ของกองทุนตน้ทาง 

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่ บริษัทจดัการจะเห็นว่า

เหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุด

บญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

2.2 กรณีใดท่ีบริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

 บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดย

ปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดั

ใหมี้ขึ้ นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

(2) บุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยและผูมี้เงินลงทุนสูงตามบทนิยามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด รวมทั้งท่ี

จะประกาศและแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

(3) บุคคลท่ีปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหน้าท่ีเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

อยา่งไร 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คําสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  
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(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุ

ดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลา

ปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้งโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 

0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคา

ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทําการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนน้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระ

ค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบ

เร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และ

หลกัฐานการไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของ

ผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั้งน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้

ผูดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนใน

ช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

2.4  กองทุนน้ีมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ อยา่งไร 

2.4.1 บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือ

คาํสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ  
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(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใด

กรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วนั

ทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากสาํนักงาน  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน

รวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและ

เหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น 

ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ 

ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

แห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํให้

ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีทําใหก้องทุนไม่ไดร้ับชําระเงินจากหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นท่ีลงทุนไวต้าม

กาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูดู้แล

ผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย

เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย

หรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือ  

3. การกระทาํท่ีเป็นการปฏิบัติตามคาํสัง่เก่ียวกบัการยึดหรืออายดัทรัพยสิ์น 

โดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  
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(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริง

เก่ียวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระสาํคญั 

(ค) บริษัทจดัการตรวจสอบแลว้พบว่าผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนั 

และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษตามบทนิยามท่ีกฎหมายก.ล.ต. กาํหนด 

(5) อยู่ในระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวม

ภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอ

ของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ

การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรพัยแ์ละการคา้

หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า ซ่ึงกระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ  

2.4.2 เม่ือปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษทัจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํ

สัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้

ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 2.4.1 (1) 

ขอ้ 2.4.1 (2) ขอ้ 2.4.1 (3) หรือขอ้ 2.4.1 (5) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุน

รายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรับคําสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ย

วิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหรือ

คาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุน

รวมเปิดน้ันใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขาย

คืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2.4.1 (1) ขอ้ 2.4.1 (2) ขอ้ 2.4.1 (3) หรือขอ้ 

2.4.1 (5) เกิน 1 วนัทาํการ บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือ

หรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ

ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้าํนักงานทราบ

ภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึง

การเปิดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่น

และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรับคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ย

วิธีการใด ๆ โดยพลนั  
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ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่

ซ้ือ คาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ 

คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุดคาํนวณมูลค่า

ทรัพยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนก็ได ้

2.5 กองทุนน้ีมีขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ

ประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการ

ชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรับคาํสัง่ซ้ือ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ออกไปได ้

2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยจะแจง้ใหท้ราบในหนังสือช้ีชวน

ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั 

2.7 กองทุนน้ีกาํหนดเง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอด

ใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยและผูมี้เงินลงทุนสูงตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

2. . การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ

โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทําการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอน

ภายใน 30 วนันับแต่วนัรับคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้ับโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตาม

กาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 
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2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไดจ้ากช่องทางใด 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไดจ้าก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 

 

3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 

3.1 กองทุนน้ีมีการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เม่ือบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้ับใบคาํขอเปิดบัญชีและใบคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐาน

ในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ 

หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ

หรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารับสมุดบญัชีแสดง

สิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ   

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเม่ือบริษัท

จดัการไดร้บัชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจาก

บริษัทจัดการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจัดการเป็น

หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผู้

ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อ

สัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วย

ลงทุน   

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จาํนวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินท่ี

ผูล้งทุนชําระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการไดร้ับจัดสรร

http://www.kasikornasset.com/
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หน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดง

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร   

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้ 

3.2 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจาํกดัสิทธิในเรื่องใด ภายใตเ้ง่ือนไขอยา่งไร 

ขอ้จาํกดัในการจดัสรร 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า การจดัสรร

หน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษทัจดัการโดยไม่

จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนและขอ้จาํกดัในการใชสิ้ทธิออกเสียง  

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ

หน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็ม

ตามจาํนวนท่ีถืออยู ่

3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะทาํไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษทัจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888  หรือ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 0 2724 5047 

 

3.4 กองทุนน้ีมีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการหรือไม่ อยา่งไร 

ไม่มี 

 

3.5 การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูลาํเนาในประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่

ของบริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

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

10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
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4.  บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุน 

4.1 รายช่ือคณะกรรมการ 

นายพชัร สมะลาภา   ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ                                                                      

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์       กรรมการ        

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์ ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั Chief Investment Officer 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์ Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต Chief Investment Officer 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร  วงศพ์ินิจวโรดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            Associate Chief Investment Officer 

 

4.2 จาํนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จาํนวน 205 กองทุน 

 

4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  

  (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2564) 

  มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,140,531,467,794.74 บาท 
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4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    Chief Investment Officer 

นายนาวิน อินทรสมบติั    Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            Associate Chief Investment Officer 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนมลัติแอสเซท 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูบ้ริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน  

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                   ผูบ้ริหารฝ่ายวิเคราะหแ์ละบริหารความเส่ีย 

 

4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 

นายภราดร เอี่ยวปรีดา 

 

ประวตัิการศึกษา 

Master of Science in Finance and Economics, University of Warwick, United Kingdom 

Bachelor of Economics, Chulalongkorn University 

 

ประสบการณท์าํงาน 

- ผูจ้ดัการลงทุนอาวุโส ฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
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หนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุนและผูอ้อกตราสาร รวมถึงผูอ้อกสินทรพัยอ์า้งอิง 

4.6 รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

4.7 ใครเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน  

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

4.8 ใครเป็นผูด้แูลผลประโยชน ์ 

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน คือ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

โทร. 0 2724 5047 

นอกจากหน้าท่ีตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรกัษา

ผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

4.9 รายช่ือผูส้อบบญัชี   

 ช่ือ : นายพรีะเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

 ช่ือ : นายธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

 ช่ือ : นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

 ช่ือ : นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

 ช่ือ : นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

 ช่ือ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ์

 ช่ือ : นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์ 

 ช่ือ : นางสาวธญัพร  ตั้งธโนปจยั 

 ช่ือ : นางสาวอริสา ชุมวสิูตร 

 ช่ือ : นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์

 ช่ือ : นางสาวนันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์

 ช่ือ : นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 

 ช่ือ : นางสาวโชติมา กิจศิรกร 

 ช่ือ : นางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 
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บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชาช่ืน 

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์0 2555 0600 

 

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888  

http://www.kasikornasset.com/
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ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 8 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย จะลงทุนในตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและ

ต่างประเทศ นอกจากน้ี กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อ (bond forward buyer) โดยตกลง

จะซ้ือหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) จากธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้าย (bond forward seller) ท่ีมีการกาํหนดระยะเวลา

ในการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง และการชาํระราคาซ่ึงเป็นไปตามวนัท่ีระบุในสญัญาหรือเง่ือนไขอื่นท่ีกาํหนดในสญัญา ดังน้ัน 

กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ียอมรบัความเส่ียงไดสู้ง อยา่งไรก็ตาม มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจไดร้บัผลกระทบทั้ง

ทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงความเส่ียงดงัต่อไปน้ี 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรง

ขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและตามปกติตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิง่ยาวนานเท่าไร  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิง่มีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้ น อยา่งไรก็ตาม กองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตราสาร

หน้ีท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงทาํใหมี้ความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงของ

อตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัตํา่ 

 ความมัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร 

รวมทั้งความสามารถในการจา่ยคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการ

เลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

 สภาพคล่องของตราสารท่ีกองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจาํหน่ายตราสารน้ันๆ ได้

ในราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการเลือก

ลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกตราสาร ตลอดจนสภาพ

คล่องของตราสาร   และกองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตราสารท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตรา

สารน้ัน   จึงทาํใหค้วามเส่ียงดา้นน้ีอยูใ่นระดบัตํา่ 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Exchange rate risk) ซ่ึงเกิดจากการท่ีกองทุนนําเงินไปลงทุนในรูป

ของสกุลเงินตราต่าง ๆ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในต่างประเทศได ้โดยลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อส

วอปเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทในอตัราท่ีตกลงกนัไว ้ณ วนัทาํสญัญา  

 Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ีแตกต่าง

ไปจากผลตอบแทนกองทุนท่ีตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงจากการท่ีผูจ้ดัการกองทุน

คาํนวณสดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมสาํหรบักองทุน อยา่งไรก็ตาม แมมี้การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

เพื่อป้องกนัความเส่ียงก็อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงไดท้ั้งหมด และเสียโอกาสในการรบัผลตอบแทนท่ีดีขึ้ นหากตลาด 

ฯ ไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณไ์ว ้

 ความเส่ียงของการลงทุนในตา่งประเทศ (Country Risk) ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ อาทิ  การ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จาํกดัทางดา้นกฎหมาย 

และ การทาํธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้อยา่งไรก็ตาม ตราสารหน้ีท่ี

กองทุนลงทุนน้ันมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) จากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ี
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ไดร้บัการยอมรบัจากสาํนักงาน ทาํใหค้วามเส่ียงดา้นน้ีอยูใ่นระดบัตํา่ รวมทั้ง การวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและ

การเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสมํา่เสมอ 

 ความเส่ียงจากขอ้จาํกดัการนาํเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation risk) เน่ืองจากกองทุนน้ีมีการลงทุนในต่างประเทศ

บางส่วน จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ี์ไม่ปกติ ทาํใหก้องทุนไม่

สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  

 ความเส่ียงในการลงทุนในตลาดตา่งประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ีกองทุน

มีฐานะการลงทุนอยูใ่นตลาดหลกัทรพัยข์องหลายประเทศ ซ่ึงปัจจยัหรือตวัแปรของความเส่ียงอาจจะแตกต่างไปจากปัจจยัหรือ

ตวัแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตวัของอตัราแลกเปล่ียน ปัจจยัดา้นสงัคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบัท่ีแตกต่างกนั ขอ้จาํกดัในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของ

หน่วยงานของรฐั รวมถึงวธีิและหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่าของหลกัทรพัยจ์ะขึ้ นอยูก่บัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติต่อ

การลงทุน และปัจจยัท่ีมีอยูเ่ฉพาะในประเทศน้ัน ๆ ฯลฯ แต่ทั้งน้ี ความเส่ียงจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ อาจลดลงบางส่วนจาก

การท่ีผูจ้ดัการกองทุนติดตามวิเคราะหปั์จจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอยา่งสมํา่เสมอและต่อเน่ือง รวมทั้งทาํ

การกระจายความเส่ียงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในหลกัทรพัยใ์ด หรืออุตสาหกรรมใด หรือประเทศใดในสดัส่วนท่ีสูงเกินไป 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นท่ี 1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

  

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ตํา่กว่า 2 

อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

2.3 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบัตํา่กวา่ investment grade 

หรือไม่มี credit rating 

ไม่เกิน 15%  

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 และขอ้ 3.13.2 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20%  

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี SN หรือ ศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย

ไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 

ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing  

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ีน้อยกว่าหรือ 

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 

5.2.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบกัารเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย 

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

5.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ีมากกวา่ 397 วนั  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 20% หรือ  

2. น้ําหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 



27 

 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 

market  

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี SN หรือ ศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย

ไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศหรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตาม

กฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บั

อนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร 

Basel III 

6.1.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.1.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.1.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป โดยมีรายละเอยีด

ตามแบบ filing 

6.1.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ีน้อยกวา่หรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 

6.1.2.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.1.2.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.2.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.2.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบั  

บุคคลตามขอ้ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 

6.1.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวนัชาํระหน้ีมากกวา่ 397 วนั 

นับแต่วนัท่ีลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 

market 

6.2 reverse repo 

6.3 OTC derivatives 

6.4 หน่วย CIS ท่ีมีเง่ือนไขตามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนกาํหนด ท่ีจด

ทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายใน

กระดานซ้ือขายหลกัทรพัยข์อง SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการ

แกไ้ขเหตุท่ีอาจทาํใหมี้การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขาย

ใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ) 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สูงกว่า 

1. 15% หรือ  

2. น้ําหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5%  

  

  

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

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 

แลว้แต่กรณี  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange  
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สว่นท่ี 2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการ

เดียวกนัหรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษทั

ดงักล่าว  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สูงกว่า 

(1) 25% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน  

benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้กาํหนดเก่ียวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange  

สว่นท่ี 3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล

ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี 

เวน้แต่เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า

1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายุกองทุน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนท่ีอายุกองทุน

คงเหลือน้อยกวา่หรือเท่ากบั 6 เดือน ทั้งน้ี 

เฉพาะกองทุนท่ีมีอายุโครงการมากกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได้

ดาํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการท่ี

กฎหมายกาํหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้อก

ตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอ

ขายตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไว่ในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ี

ออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 

12 เดือน 

2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น (% ของ NAV) 

(ขอ้น้ีไม่ใชก้บักองทุน buy & hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝาก

หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการ

ลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้

ทรพัยสิ์นดงักล่าวมีอายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีคาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit)  

รวมกนัไม่เกิน 15% 

  

6 derivatives ดงัน้ี   

6.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความ

เส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

6.2 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่มีขอ้กาํหนด

เก่ียวกบั product limit  

 

สว่นท่ี 4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีคาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit)  

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น  

1 ตราสารหน้ีของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของผู้

ออกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อน

ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัท

จดัการอาจนํามลูค่าหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหน้ีสินทาง

การเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทางการเงินน้ันจะตอ้ง

เป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มี

หน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ล่าสุด (รวมถึงกรณียงัไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครั้งแรกของผู้

ออกตราสาร) ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ

ขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นรายครั้ง เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อก

ตราสารไดมี้การยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่

และมี credit rating อยูใ่นระดบัตํา่กว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น  

รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร

ดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การยืน่แบบ filing ใน

ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย

โครงการ 

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกบั 

บุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุน

หน่ึง 

- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน 

CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

(1) มีขนาดเล็ก 

(2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

(3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้งน้ี การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืน ไม่มี 

1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่มี 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

2.4. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินกาํหนด 

2.5. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่มี 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม(1)(3) (รอ้ยละของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ(2) ไม่เกิน 3.2100 ต่อปี 

3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี 

3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.3210 ต่อปี 

3.4. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย ไม่มี 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท่ี์เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.0700% ของจาํนวน

เงินทุนของโครงการ 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี 

5. ประมาณการคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมด(1)(3) (รอ้ยละของ

จาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ไม่เกิน 4.6545 ต่อปี 

(1) บริษัทจดัการอาจเพ่ิมอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติมได ้โดยรวมแลว้ไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขาย

หน่วยลงทุน 

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. การลงทุนในกองทุนมีความเส่ียงอย่างมีนัยสาํคญัซ่ึงผูล้งทุนควรพิจารณาก่อนท่ีจะเขา้ลงทุนในกองทุน กองทุนมี

สถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ัน บริษัทจดัการจึงไม่มีภาระผูกพนั

ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ เครดิต 8 หา้มขายผู้ลงทุนรายย่อย ทั้งน้ี ผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 8 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย ไม่ไดข้ึ้ นอยู่กบัสถานะทางการเงิน

หรือผลการดาํเนินงานของบริษัทจดัการ 

เน่ืองจากกองทุนยงัไม่มีผลการดําเนินงาน (track record) หรือประวติัการดําเนินงานใดๆ บริษัทจดัการจึงไม่

สามารถรบัรองไดว้่าผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีประมาณไว ้หรือจะไม่สูญเสียเงินลงทุนอย่างมีนัยสําคญั 

ดงัน้ัน การลงทุนในกองทุนจึงไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนเพียงอยา่งเดียวของผูล้งทุน  

2. ผลการดาํเนินงานในอดีตของบริษัทจดัการไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงผลการดาํเนินงานในอนาคตของกองทุนน้ี และ

กองทุนไม่สามารถรบัรองไดว้่ากองทุนจะบรรลุผลการดาํเนินงานท่ีเทียบเคียงไดก้บัผลการดาํเนินงานในอดีตใน

การจดัการกองทุน ซ่ึงบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนหรือบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ ดงัน้ัน ผูล้งทุนตอ้งไม่

ถือเอาผลการดาํเนินงานในอดีตของบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนของบริษัทจดัการ หรือบริษัทในเครือแห่งใด

ของบริษัทจดัการมาทําการคาดหมายผลการดําเนินงานของกองทุน และตอ้งไม่คาดหมายว่ากองทุนจะบรรลุ

ผลตอบแทนในทาํนองเดียวกนั 

3. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ารลงทุนโดยรวม ต่อเม่ือผูล้งทุนสามารถรบัความเส่ียง

จากการขาดทุนโดยส้ินเชิงจากการลงทุนในกองทุนเท่าน้ัน นอกจากน้ี อาจมีกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือบริษัทใน

เครืออาจมีผลประโยชน์ขดักนักบักองทุน ผูท่ี้ประสงคจ์ะลงทุนจึงควรประเมินความเส่ียงและขอ้ดีของการลงทุนใน

กองทุนน้ี นอกจากน้ี ในการพิจารณาเขา้ลงทุนในกองทุน ผูล้งทุนควรตระหนักถึงขอ้พิจารณาต่างๆ ซ่ึงรวมถึงแต่

ไม่จาํกดัเพียงความเส่ียงท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

4. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงใน

อนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้บริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

5. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  

6. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

7. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจ

จะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจดัการ 

ตวัแทน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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8. บริษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ 

เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

9. ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

(Connected Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีกาํหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

10. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลสาํคญั ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และ

ส่วนรบัรองความถูกตอ้งครบถว้น 

11. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

 

http://www.sec.or.th/
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หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมโดยใชข้อ้มลู ณ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และส่วน

รบัรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี ผูส้นใจลงทุนควรรอ้งขอหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัจากบริษัทจดัการหรือผูข้าย

หน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั อาทิ วตัถุประสงคแ์ละ

นโยบายการลงทุน ความเส่ียง และคาํเตือน เป็นตน้ ก่อนตดัสินใจลงทุน 
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คาํจาํกดัความ / คาํนิยาม :  

เป็นไปตามประกาศ  

 

1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 8 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  K Enhanced Credit 8 Fund Not for Retail Investors  

 

1.3. ช่ือยอ่ :  KEC8-AI  

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั้งเดียว  

 

1.6. การกาํหนดอายุโครงการ :  กาํหนด  

 

1.7. อายุโครงการ : 1  ปี 3  เดือน -  วนั  

 

1.8. อายุโครงการถึงวนัท่ี (กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  

 

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ 1 ปี 3 เดือน โดยไม่ตํา่กวา่ 1 ปี 2 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน นับจากวนัถดัจากวนัท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.รบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม  

 

เง่ือนไขอื่น ๆ : บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาเสนอขายในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง

แรก หรือยุติการเสนอขายและคืนเงินใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือเลิกกองทุน ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอ์ยา่งหน่ึงอยา่ง

ใดหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการ

เปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ีแจง้ไวไ้ด ้หรือสถานการณก์ารลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ

ตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัรา

ท่ีประมาณการไว ้ 

(2) จาํหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ํา่กว่า 500 ลา้นบาท และบริษัทจดัการพจิารณาเห็นว่าไม่

สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมหรือตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอื่นใดท่ีกระทบต่อการลงทุนของกองทุนท่ีนําเงินลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น การ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน และ/หรือมาตรการเก่ียวกบั

การสาํรองเงินทุนในประเทศ และ/หรือเหตุการณอ์ืน่ใด ซ่ึงอาจมีผลกระทบทาํใหก้องทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุน

กลบัมาเป็นสกุลเงินบาทได ้หรือเหตุการณอ์ื่นใดท่ีทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศไดภ้ายในวนัท่ี

กองทุนครบกาํหนดอายุโครงการ จึงอาจทาํใหก้องทุนมีอายุโครงการมากกว่าท่ีกาํหนดไวไ้ด ้ 
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1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนรวมท่ีเสนอขายผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยและผูมี้เงินลงทุนสูง  

 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

 

2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ท่ีตราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ

ขาย :  

 

2.1. จาํนวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท  

 

2.1.1. จาํนวนเงินทุนของโครงการเร่ิมตน้ : 3,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เง่ือนไข (จาํนวนเงินทุนของโครงการ) :  

บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจาํนวนเงินทุนของโครงการได ้โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบใน

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ก่อนการเสนอขายหน่วย ทั้งน้ี จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 15 ของจาํนวนเงินทุนของ

โครงการ  

 

2.3. มลูค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 300,000,000.0000 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก : 1,000,000.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.7. มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : ไม่กาํหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.8. มลูค่าขัน้ตํา่ของการสัง่ขายคืน : ไม่กาํหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคืน : ไม่กาํหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ : ไม่กาํหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ตํา่ : ไม่กาํหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยและผูมี้เงินลงทุนสูงท่ีมุ่งหวงัผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดร้บั

จากดอกเบ้ียจากการลงทุนในเงินฝากและหรือตราสารหน้ีทั้งในและต่างประเทศ  

 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหน้ี  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

 

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนท่ีลงทุนแบบมีความเส่ียงทั้งในและต่างประเทศ  

การกาํหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่กาํหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน  ลา้นเหรียญ  

 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) :   

ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมไดต้าม

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

 

3.6. การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า : ท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  

3.6.2 วิธีการในการคาํนวน 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)  

 

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

หมายเหตุ: 

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนไม่สามารถวดัผลการดาํเนินงานไดเ้พราะอตัราผลตอบแทนของกองทุนขึ้ นอยูก่บัอตัราดอกเบ้ีย

เงินฝากและหรือตราสารหน้ี และความสามารถในการชาํระหน้ีของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง  
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3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

 

3.11. รายละเอียดเก่ียวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

กองทุน buy & hold 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุน

รวมตราสารหน้ี รวมทั้ง หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนดทั้งในและต่างประเทศ รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment 

Grade) ได ้เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูอ่นัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment 

Grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน  

 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) และจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งจาํนวน  

 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse repo) ธุรกรรมการใหย้มื

หลกัทรพัย ์(Securities lending) ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และหรืออาจมีไวซ่ึ้ง

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบ

ใหก้องทุนลงทุนได ้ 

 

กรณีท่ีมีการลงทุนในทรพัยสิ์นดงัน้ี รวมกนัจะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

(1) ตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน  

(2) ตราสาร Basel III  

(3) สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ท่ีมีหลกัทรพัยอ์า้งอิงเป็นตราสารตามขอ้ (1)–

(2)  

 

ทั้งน้ี การคาํนวณสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นับช่วง

ระยะเวลาดงัน้ีรวมดว้ยก็ได ้โดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั  

1. ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม  

2. ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทุนรวม  

รายละเอียดการลงทุนของกองทุน  

กองทุนจะแบ่งการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 กองทุนจะลงทุนในตราสารหน้ีและหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งอาจมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นใดตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดใหก้องทุนตราสารหน้ีลงทุนได ้ในอตัราส่วน

ประมาณรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทุนจะตอ้งวางหลกัประกนัเป็น

เงินสด (cash collateral) สาํหรบัการเขา้ทาํธุรกรรมในส่วนท่ี 2 กองทุนอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในส่วนท่ี 

1 ไม่ถึงรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนได ้ 
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ส่วนท่ี 2 กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าประเภทสญัญาฟอรเ์วริด์ โดยมีหุน้กูเ้ป็นสินทรพัย์

อา้งอิง (ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ธุรกรรม Bond Forward”) ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

คู่สญัญาฟอรเ์วิรด์ในฐานะเป็น

ผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (Bond Forward 

Seller) 

ธนาคารพาณิชยแ์ละหรือสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ตํา่กวา่

อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

คู่สญัญาฟอรเ์วิรด์ในฐานะเป็นผู ้

ซ้ือหุน้กูอ้า้งอิง (Bond Forward 

Buyer) 

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 8 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 

หุน้กูอ้า้งอิง (Reference Bonds) ตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้

(Investment Grade) ณ วนัท่ีเขา้ทาํธุรกรรม 

สกุลเงิน สกุลเงินบาท (THB) 

ลกัษณะการเขา้ทาํธุรกรรม Bond 

Forward 

กองทุนจะเขา้เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง 

(bond forward buyer) โดยตกลงจะซ้ือหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) จาก

ธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) ท่ีมีการ

กาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) และการ

ชาํระราคาซ่ึงเป็นไปตามวนัท่ีระบุในสญัญาหรือเง่ือนไขอื่นท่ีกาํหนดใน

สญัญา โดยการเขา้เป็นคู่สญัญาในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward 

buyer) ดงักล่าว กองทุนอาจถูกกาํหนดใหต้อ้งวางหลกัประกนัเป็นเงินสด 

(Cash Collateral) ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัขอ้ตกลง ณ วนัท่ีตกลงซ้ือขาย (trade 

date) 

  

กรณีท่ี 1 เม่ือถึงวนัครบกาํหนดอายขุองธุรกรรม (scheduled 

termination date) และไม่เกิดเหตกุารณท่ี์มีผลตอ่การชาํระราคาและ

การสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ก่อนวนัครบกาํหนดอายขุอง

ธุรกรรม  

คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะทาํการชาํระราคาเป็นเงินสด (cash settlement) 

โดยการหกักลบลบหน้ีระหว่างกนั (net settlement) โดยธนาคารคู่สญัญา

ซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) จะชาํระราคาเท่ากบัเงินตน้

ท่ีธนาคารคู่สญัญาไดร้บัในฐานะผูถื้อหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ซ่ึง

เท่ากบัจาํนวนท่ีระบุไวใ้นสญัญา หกัดว้ยค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ตามจริง รวมถึง

ภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี ) บนเงินตน้ดงักล่าวใหแ้ก่กองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อหุน้กู ้

อา้งอิง (bond forward buyer) และกองทุนจะตอ้งชาํระราคาเท่ากบัราคาซ้ือ

ขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหน้า (bond forward price) ใหแ้ก่ธนาคาร

คู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) ทั้งน้ี ขึ้ นอยูก่บั

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขอื่น ๆ ท่ีจะกาํหนดในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  

 

กรณีท่ี 2 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณท่ี์สง่ผลใหมี้การชาํระราคาและการสง่

มอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ก่อนวนัครบกาํหนดอายขุอง
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ธุรกรรม  

หากมีเหตุการณท่ี์ส่งผลใหมี้การชาํระราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง 

(reference bonds) ก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled 

termination date) ตามท่ีไดมี้การกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ธนาคาร

คู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) อาจยกเลิก

ธุรกรรมก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination 

date) ได ้โดยธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward 

seller) จะส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds)ใหแ้ก่กองทุน และกองทุน

จะตอ้งชาํระราคาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหน้า 

(bond forward price) รวมถึงค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นใหแ้ก่ผูข้ายหุน้กู ้

อา้งอิง (bond forward seller)  

เหตกุารณท่ี์สง่ผลใหมี้การชาํระ

ราคาและการสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิง 

(reference bonds) ก่อนวนัครบ

กาํหนดอายขุองธุรกรรม 

(scheduled termination date) 

1. เหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กู ้

อา้งอิง (credit events) ไดแ้ก่ 

(1.1) การลม้ละลายของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Bankruptcy)  

(1.2) การผิดนัดชาํระหน้ีเงินของผูอ้อกหุน้กูอ้า้งอิง (Failure to Pay)  

(1.3) การไม่สามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนั (Obligation Default)  

(1.4) การปรบัโครงสรา้งการชาํระหน้ีของหุน้กูอ้า้งอิง (Restructuring)  

(1.5) การปฏเิสธหรือการหยุดพกัการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง 

(Repudiation / Moratorium)  

2. กรณีท่ีราคาเสนอซ้ือของหุน้กูอ้า้งอิงปรบัลดลงมาอยูท่ี่ระดบัตํา่กว่าหรือ

เท่ากบัรอ้ยละ 70 ของราคาพาร ์(par value) ของหุน้กูอ้า้งอิง (Reference 

Obligation Market Event)  

3. เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมของธนาคารคู่สญัญา ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่

จาํกดัเพียง การเปล่ียนแปลงของกฏหมายหรือขอ้บงัคบัใดๆ ท่ีส่งผลให้

ธนาคารคู่สญัญาไม่สามารถดาํรงฐานะคู่สญัญาในธุรกรรมเพื่อป้องกนั

ความเส่ียงของตนต่อไปได ้(Hedging Disruption Event) 

4. มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงในกรณี

ดงัต่อไปน้ี 

(4.1) กรณีท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงตํา่

กว่ารอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัท่ีสญัญา 

ISDA Master Agreement กบัธนาคารคู่สญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี 

ทั้งน้ี กรณีตาม (4.1) จะใชบ้งัคบัเฉพาะช่วงปีปฏทิินแรกท่ีสญัญา ISDA 

Master Agreement กบัธนาคารคู่สญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี หรือ  

(4.2) กรณีท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัใดๆ ลดลงตํา่

กว่ารอ้ยละ 70 ของ  

(ก) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัท่ีสญัญา ISDA Master 

Agreement กบัธนาคารคู่สญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี หรือ  

(ข) มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (NAV) ณ วนัส้ินปีปฏทิินก่อนหน้า 

แลว้แต่ว่าจาํนวนใดจะสูงกว่า ทั้งน้ี กรณีตาม (4.2) จะใชบ้งัคบัสาํหรบัปี

ปฏทิินต่อๆ ไป ถดัจากปีปฏทิินแรกท่ีสญัญา ISDA Master Agreement กบั

ธนาคารคู่สญัญามีผลใชบ้งัคบักบักองทุนน้ี 
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ความเส่ียงของกองทุนในการเขา้

เป็นคู่สญัญาธุรกรรม Bond 

Forward ในฐานะผูซ้ื้อหุน้กูอ้า้งอิง  

• ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบ

กาํหนดอายขุองธุรกรรม (scheduled termination date) 

ในกรณีท่ีมีเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ี

ภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (credit events) เกิดขึ้ น หุน้กูอ้า้งอิง (reference 

bonds) อาจมีราคาลดลงเป็นอยา่งมากหรืออาจมีมลูค่าเท่ากบัศูนย ์ซ่ึง

อาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของกองทุนอยา่งมีนัยสาํคญั 

นอกจากน้ี การยกเลิกธุรกรรมก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรม 

(scheduled termination date) ทั้งจากการเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบ

ต่อความสามารถในการชาํระหน้ีภายใตหุ้น้กูอ้า้งอิง (credit events) หรือ

เหตุการณอ์ื่น ๆ ตามท่ีไดมี้การกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง อาจทาํให้

ผลตอบแทนท่ีกองทุนคาดวา่จะไดร้บัหากธุรกรรมไม่ถูกยกเลิกก่อนวนัครบ

กาํหนดอายุของธุรกรรม (scheduled termination date) ลดลงอยา่งมี

นัยสาํคญัได ้

• ความเส่ียงในกรณีท่ีธนาคารคูส่ญัญาไม่สามารถสง่มอบหุน้กู ้

อา้งอิง (reference bonds) หรอืกองทุนไม่สามารถรบัมอบหุน้กู ้

อา้งอิง (reference bonds)ได ้ 

ในกรณีท่ีธนาคารคู่สญัญาซ่ึงเป็นผูข้ายหุน้กูอ้า้งอิง (bond forward seller) 

ไม่อาจส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference bonds) ได ้หรือกองทุนซ่ึงเป็นผูซ้ื้อ

หุน้กูอ้า้งอิง (bond forward buyer) ไม่สามารถรบัมอบหุน้กูอ้า้งอิง 

(reference bonds) ได ้ธนาคารคู่สญัญาดงักล่าว อาจทาํการชาํระราคา

เป็นเงินสด (cash settlement) แทนการส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิง (reference 

bonds) ใหแ้ก่กองทุนได ้โดยธนาคารคู่สญัญาจะเป็นผูท้าํการกาํหนดราคา

สาํหรบัการชาํระราคาเป็นเงินสด (cash settlement) แทนการส่งมอบ โดย

ธนาคารคู่สญัญามีหน้าท่ีกาํหนดราคาดงักล่าวโดยสุจริต เป็นไปตามการคา้

ปกติ และสมเหตุสมผล ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงใน

กรณีดงักล่าวอาจทาํใหก้องทุนไม่สามารถรบัรูส่้วนเพิ่มหากราคาของหุน้กู ้

อา้งอิง (reference bonds) มีการปรบัตวัสูงขึ้ นในภายหลงั  

• ความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธท่ี์ทาํข้ึนนอกศูนยซ้ื์อ

ขายสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ธุรกรรม Bond Forward ท่ีกองทุนอาจลงทุนถือเป็นธุรกรรมอนุพนัธท่ี์ทาํ

ขึ้ นนอกศูนยซ้ื์อขายสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (over-the-counter 

derivatives transaction) ดงัน้ันขอ้ตกลงต่าง ๆ จึงเป็นไปตามท่ีคู่สญัญา

ตกลงกนั และมลูค่าของธุรกรรมอนุพนัธน้ั์นอาจถูกกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมอนุพนัธไ์ด ้
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เง่ือนไขการจา่ยเงินตน้และผลตอบแทนของกองทุน  

กรณีท่ี 1 ไม่เกิดเหตกุารณท่ี์มีผลตอ่การชาํระราคาและการสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายขุอง

ธุรกรรม  

กองทุนจะชาํระคืนเงินตน้ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ และ

ผลตอบแทนจากการเขา้ทาํธุรกรรม Bond Forward หกัดว้ยค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุน  

 

กรณีท่ี 2 เกิดเหตกุารณท่ี์สง่ผลใหมี้การชาํระราคาและการสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายขุอง

ธุรกรรม  

1) กองทุนจะตอ้งนําเงินลงทุนในส่วนของตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศท่ีลงทุนอยูม่าชาํระ

เงินใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญาเท่ากบัราคาซ้ือขายหุน้กูอ้า้งอิงท่ีตกลงกนัไวล่้วงหน้า รวมถึงค่าใชจ้า่ยต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ น และ

ธนาคารคู่สญัญาจะส่งมอบหุน้กูอ้า้งอิงใหแ้ก่กองทุน ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดเ้งินตน้และผลตอบแทนจากตรา

สารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากดงักล่าวท่ีกองทุนนําเงินลงทุนมาชาํระใหแ้ก่ธนาคารคู่สญัญา โดยเม่ือกองทุนไดร้บัชาํระ

หน้ีจากหุน้กูอ้า้งอิงดงักล่าว กองทุนจะดาํเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือครอง  

2) สาํหรบัในส่วนของตราสารแห่งหน้ีและ/หรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศท่ีเหลืออยู ่กองทุนจะถือจนครบกาํหนด

อายุของทรพัยสิ์นและชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือครอง  

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

 กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยไม่กาํหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ  

 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  

 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม :  

 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีประกาศกาํหนด  

 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
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4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.  

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

-  

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.  

 

6.3. การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :  

 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 

7.1. ช่องทางการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดัการ 

 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.  

 

7.3. วิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบอตัโนมติั 
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7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ 

เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลง

สัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และบริษทัจดัการจะดาํเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการประกาศหรือ

แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ 

บริษัทจดัการอาจมีนโยบายรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินท่ีจดัสรร

โดยประมาณไม่เกินเงินสดท่ีไดร้บัจากดอกเบ้ียรบั และ/หรือกาํไรจากเงินลงทุน ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุนลงทุน หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี)  

ในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยจะรบัซ้ือคืนเป็นจาํนวนเงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุนลงทุน หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

โดยในการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น (กองทุนปลายทาง) ตามท่ี

ระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั 

คาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุน

ตน้ทาง  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะเห็นวา่

เหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชี

แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด  

 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน :  เม่ือส้ินสุดอายุโครงการ  

 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซ้ือคืน :  

บริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้วนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนั

ทาํการนับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน  

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

การชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่

ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํ

ขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการ  
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7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ประมาณการอตัราการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ ในกรณีท่ีไม่เกิดเหตกุารณท่ี์สง่ผลใหมี้การชาํระราคา

และการสง่มอบหุน้กูอ้า้งอิงก่อนวนัครบกาํหนดอายขุองธุรกรรม  

เม่ือส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ียประมาณ

รอ้ยละ *** ต่อปีของเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงคาํนวณจากการลงทุนสาํหรบัระยะเวลาประมาณ 1 ปี 3 เดือน โดยพอรต์

การลงทุนของกองทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน มีรายละเอียดของตราสารท่ีจะลงทุน ดงัน้ี  

ตราสารท่ีลงทุน/การเขา้ทาํธุรกรรมของ

กองทุน 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือ

ของผูอ้อก

ตราสาร/หุน้

กูอ้า้งอิง*** 

ประมาณการ

ผลตอบแทน 

ของตราสาร  

ในรูปสกุลเงิน

บาท**** 

(ตอ่ปี) 

สดัสว่น 

การลงทุน/

การเขา้ทาํ

ธุรกรรม 

โดยประมาณ 

ประมาณการ

ผลตอบแทนท่ี

กองทุนจะ

ไดร้บัในรูป

สกุลเงินบาท 

(ตอ่ปี) 

สว่นท่ี 1 * 

การลงทุนใน 

ตราสารแห่งหน้ี 

และ/หรือเงินฝาก 

เงินฝาก         

เงินฝาก          

เงินฝาก          

เงินฝาก         

ตราสารหน้ี         

สว่นท่ี 2 *,** 

การเขา้ทาํธุรกรรม 

Bond Forward ท่ี

อา้งอิงกบั 

หุน้กูอ้า้งอิง 1         

หุน้กูอ้า้งอิง 2         

หุน้กูอ้า้งอิง 3         

หุน้กูอ้า้งอิง 4         

รวม   

ประมาณการคา่ใชจ้า่ยกองทุน (ถา้มี)*****   

 ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเม่ือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ 

(ตอ่ปี) 
  

* สาํหรบัการลงทุนในส่วนท่ี 1 และการเขา้ทาํธุรกรรมในส่วนท่ี 2 บริษัทจดัการจะใชดุ้ลยพินิจในการเปล่ียนแปลง

ทรพัยสิ์นท่ีลงทุน หุน้กูอ้า้งอิง คู่สญัญาฟอรเ์วิรด์ และหรือสดัส่วนการลงทุนไดก็้ต่อเม่ือเป็นการดาํเนินการภายใต้

สถานการณท่ี์จาํเป็นและสมควรเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั โดยไม่ทาํใหค้วามเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยสาํคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีและ/หรือเงินฝากอื่นแทน และ/

หรือเพิ่มเติมจากตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจ

ทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

** อตัราผลตอบแทนจากการเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขว่า จะตอ้งไม่เกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลใหมี้การชาํระ

ราคาและการส่งมอบหุน้กูอ้า้งองิก่อนวนัครบกาํหนดอายุของธุรกรรมตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญา โดยในกรณีท่ีเกิด
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เหตุการณด์งักล่าว ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้และผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

*** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพยีงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษัท

จดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน  

**** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี ***  

***** ค่าใชจ้า่ยของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการแลว้) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีท่ี

กองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกวา่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

การจดัการเพิ่มเติมได ้โดยรวมแลว้ไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

(ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดเผยพอรต์การลงทุนและสดัส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก) 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

 

8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน 

 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.  

 

9. การชาํระคา่รบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงินได ้ 

 

10. การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าว

อยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้งโดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ี

ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
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(ก) เล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัท่ีส่งคาํสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั  

 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1. บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณี

ท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลา

ดงักล่าวจากสาํนักงาน  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจาํเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุน

ลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน

รวม  

(ข) มีเหตุการณท่ี์ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผู้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึง

ดงัน้ี  

1. การกระทาํท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือ  

3. การกระทาํท่ีเป็นการปฏบิติัตามคาํสัง่เก่ียวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  
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(ค) บริษัทจดัการตรวจสอบแลว้พบว่าผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่

พิเศษตามบทนิยามท่ีกฎหมายก.ล.ต. กาํหนด  

(5) อยูใ่นระหว่างดาํเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการของบริษัทจดัการอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้าม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการดาํรงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการ

กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็น

หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงกระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ  

11.2. เม่ือปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ

หรือคาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขาย

หรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) หรือขอ้ 11.1 

(5) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้าํนักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษทัจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) หรือขอ้ 11.1 (5) ขา้งตน้ เกิน 1 วนัทาํการ 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนั

ทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืนหรือคาํสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือ คาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการอาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนก็

ได ้ 

 

12. การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตามประกาศ  

 

13. เงือนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วย
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ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 

วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาท่ีนาย

ทะเบียนนัดหมาย  

 

ขอ้จาํกดัการจดัสรรและโอนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอด

ใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี  

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูมี้เงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

2. การจดัสรรและโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการ

ลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการโดย

ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

14. การจา่ยเงินปันผล :  

 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  

 

 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

 

14.3. กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีประมาณการไดท่ี้เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 4.6545 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บั

จากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอ

ขายหน่วยลงทุน  
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รายละเอียดเพิ่มเติม :  

เวน้แต่กองทุนรวมมีมลูค่าน้อยกว่าหา้สิบลา้นบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ในกรณีท่ีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติมได ้โดยรวมแลว้ไม่เกินรอ้ยละ 3.2100 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขาย

หน่วยลงทุน  

 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0535 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บัจาก

การเสนอขายหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศแลว้  

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.3210 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดร้บั

จากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ1.07ต่อปี ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

(1) ค่าใชจ้า่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเม่ือมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นตาม

จาํนวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาจะไดร้บัประโยชน์
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จากค่าใชจ้า่ยน้ันไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้า่ยดา้น

การตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนํากองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.07 ของจาํนวน

เงินทุนของโครงการ  

(ข) ค่าใชจ้า่ยหรือค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัตั้งกองทุน จดทะเบียนกองทุน และค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการ

ปฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

(2) ค่าใชจ้า่ยเพื่อการดาํเนินงานของกองทุนซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเม่ือมีค่าใชจ้า่ยเกิดขึ้ นตามจาํนวนท่ีจา่ยจริง โดย

ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้า่ยน้ัน หรือ

ในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ้ น หรือตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจาํนวน ไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามคาํสัง่ หรือตามกฎหมาย 

หรือประกาศของสมาคม  

(ข) ค่าจดัทาํ จดัพิมพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํและจดัพิมพ ์ใบคาํขอเปิดบญัชี

กองทุน สมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์และ

จดัส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ค) ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใชจ้่ายในการ  

ลงประกาศในหนังสือพิมพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการ

ปฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ง) ค่าจดัทาํ ค่าพมิพแ์ละจดัส่งหนังสือช้ีชวนและรายงานประจาํปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(จ) ค่าแปลเอกสารท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

(ฉ) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน  

(ช) ค่าใชจ้า่ย (ถา้มี) ในการดาํเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเม่ือไดร้บัคาํสัง่จากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ค่าใชจ้า่ยดา้นกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้่ายในการติดตามหน้ีของกองทุน  

(ซ) ค่าใชจ้า่ยในการรบัชาํระหน้ีเป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนการชาํระหน้ีดว้ยเงินตามตราสารแห่งหน้ี ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจาํนอง ค่าปลอดจาํนอง ค่าจดัพิมพเ์อกสาร 

ค่าใชจ้่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้า่ยดา้นภาษี ค่าทาํประกนัภยั ค่าดูแล และเก็บรกัษา

ตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการจาํหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นดงักล่าว  

(ฌ) ค่าใชจ้่ายในการรบัชาํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการชาํระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ญ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ ์

ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้งท่ี

เกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสาํหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใชจ้่ายใน

การส่ือสารโตต้อบโดยวิธีอื่นท่ีมิใช่ทางไปรษณีย ์ 

(ฎ) ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการชาํระบญัชีและเลิกกองทุน  

(ฏ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดาํเนินคดีเพื่อการรบัชาํระหน้ีใด ๆ ของกองทุนรวม  

(ฐ) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวกบัการชาํระราคา รบัชาํระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น ค่าธรรมเนียม

ธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ settlement advance หรือ contractual settlement เป็นตน้  

(ฑ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียนและวิธีการคาํนวณค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ กบัจาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระจริง  

(ฒ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการติดต่อประสานงานกบับุคคลท่ีก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ ผูร้บัมอบหมายงาน

ดา้นการจดัการลงทุน ท่ีปรึกษาการลงทุนและหรือท่ีปรึกษากองทุนท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี) เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล 
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ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นตน้  

(ณ) ค่าใชจ้่ายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และหรือภาษีอื่นใด และหรือค่าใชจ้่าย

อื่นใดท่ีเกิดจากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ค่าใชจ้า่ยในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิและหรือสอบทานมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ค่าใชจ้่ายในการจดัใหมี้การคาํนวณผลการดาํเนินงานและระดบัความเส่ียงของ

การลงทุน เป็นตน้  

(ด) ค่าใชจ้า่ยอนัเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน เช่น ค่าใชจ้า่ย

ในการเปิดบญัชีเพื่อการลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํสญัญา ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าแปลเอกสารเป็น

ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้  

(ต) ค่าใชจ้า่ยของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศเพื่อเก็บรกัษาทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียม

การโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมในการทาํรายการ ค่าใชจ้า่ยของผูดู้แลผลประโยชน์ในการติดต่อกบั

บุคคลภายนอก เป็นตน้  

(ถ) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชีซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบทรพัยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามคาํสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  

 

(3) ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ซ่ึงจะรวมอยูใ่นตน้ทุนของค่าซ้ือหลกัทรพัย ์เม่ือมีการซ้ือหลกัทรพัยแ์ละ

จะถูกหกัจากค่าขายหลกัทรพัยเ์ม่ือมีการขายหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่  

(ก) ค่าอากรแสตมป์  

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 

(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้ง

ท่ีเกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ  

(ง) ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อซ้ือขายหลกัทรพัย ์เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นตน้  

(จ) ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถา้มี)  

(ฉ) ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ (ถา้มี)  

 

(4) ค่าใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.1 ถึง 15.2 (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บ

จากกองทุนตามจาํนวนเงิน และเวลาท่ีเกิดค่าใชจ้่ายน้ันจริง ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 

ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนท่ีเกินกวา่อตัราท่ีกาํหนด  

 

หมายเหตุ :  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15 อื่นๆ ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบักองทุนตาม (4) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็น

รายการอยา่งชดัเจนในหนังสือช้ีชวนฉบบัขอ้มลูกองทุนรวมท่ีผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจาํปี ซ่ึงบริษัทจดัการจะ

จดัทาํเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี  

การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย  

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

ตามท่ีจ่ายจริง  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงิน

กาํหนดโดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย 

ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว

ทราบ  
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15.4. วิธีการคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุก

วนัท่ีมีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชจ้าํนวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคาํนวณ

ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  

 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  

15.5.1 การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย  

15.5.1.1 กรณีการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(1) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายไม่เกินอตัราท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 3 วนัทาํการก่อนการเรียกเก็บเพิม่ขึ้ น โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระทาํโดยวธีิการท่ีเหมาะสมอนัทาํ

ใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง  

(2) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเกินอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยเทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปี

นับแต่วนัท่ี บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าวเพิ่มขึ้ น  

(2.1) กรณีเกินมากกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพเิศษและแจง้ให้

สาํนักงานทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง  

(2.2) กรณีเกินไม่มากกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้ นและแจง้ใหส้าํนักงานทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง 

โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระทาํโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว

อยา่งทัว่ถึง 

15.5.1.2 กรณีการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายแตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจดัการจะขอมติเพื่อแกไ้ขโครงการ  

 

15.5.2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย  

15.5.2.1 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบ

ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีมีการเรียกเก็บลดลง โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระทาํโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอนั

ทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง  

15.5.2.2 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยแตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการสามารถขอแกไ้ข

โครงการ โดยใหถื้อวา่สาํนักงานเห็นชอบการแกไ้ขโครงการในเร่ืองดงักล่าว  

15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนตามขอ้ 15.2 และ 15.3 เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัรา

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  

 

16.1. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  
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16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด และตามท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

การคาํนวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดย

เทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะ

ใชข้อ้มลูล่าสุดท่ีประกาศหรือไดร้บัจากสถาบนัหรือหน่วยงานอืน่ใดท่ีใชอ้า้งอิงอยา่งเป็นทางการ ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจ

เปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูอา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประกาศของ

สมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงท่ีจะประกาศแกไ้ขหรือ

ประกาศเพิ่มเติมในอนาคต  

สาํหรบัการคาํนวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศใหอ้ยูใ่นรปูสกุลเงินบาท เพื่อนํามาใชใ้น

การคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศ

โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและ

สามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการ

ลงทุน  

   

2. บริษัทจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนอยา่งน้อยในวนัดงัน้ี  

(ก) คาํนวณทุกส้ินวนัทาํการก่อนวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ข) คาํนวณทุกส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

(ค) คาํนวณทุกส้ินวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน และประกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

(ง) คาํนวณทุกส้ินวนัท่ีปรากฏเหตุการณท่ี์น่าเช่ือไดว้า่จะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหรือมลูค่าหน่วยลงทุน

อยา่งมีนัยสาํคญั และประกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

(2.2) คาํนวณและประกาศราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งน้อยในวนัดงัน้ี  

(ก) คาํนวณทุกส้ินวนัทาํการก่อนวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ข) คาํนวณทุกส้ินวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยใชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคา 

และประกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเม่ือส้ินวนัทาํการ

ท่ีคาํนวณน้ัน  

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้ง

ไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ

จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  
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(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล  

(3.2) คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูค่า

หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการคาํนวณราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยม

ตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคาํนวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์น้ันรวมเขา้เป็น

ทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  

 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 

วนัทาํการ  

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนทางเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีไม่สามารถประกาศทางเว็บไซตไ์ด ้บริษัทจดัการอาจพจิารณาประกาศทางช่องทางอื่นท่ีเหมาะสมแทน อาทิ 

ประกาศไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษทัจดัการ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดท่ีเหมาะสมแทนการประกาศทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมีมลูค่าน้อยกวา่ 1 สตางค ์หรือคิดเป็น

อตัราไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1.1) จดัทาํและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกตอ้งภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีพบว่ามลูค่า

หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีสาระสาํคญัดงัน้ี  

(ก) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(ข) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(ค) สาเหตุท่ีทาํใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมิใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งมิไดมี้สาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ 

(1.2) ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีทาํใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีผลต่อเน่ืองถึงการคาํนวณมลูค่าหรือราคาหน่วย

ลงทุนครั้งต่อไป ใหบ้ริษัทจดัการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตั้งแต่วนัท่ีพบวา่มลูค่าหรือราคาไม่ถูกตอ้ง  

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิด

เป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(2.1) คาํนวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง  

(2.2) ดาํเนินการดงัน้ีเฉพาะวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว  
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(ก) จดัทาํรายงานการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สร็จส้ินภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ

พบวา่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัท่ี

คาํนวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัเสร็จส้ิน เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายใน

วนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์  

รายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก) วรรคหน่ึง ใหมี้สาระสาํคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1 (1.1)โดยอนุโลม เวน้แต่ใน

กรณีของรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนใหร้ะบุการดาํเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบวา่

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 1 (1.1) (ง)  

(ข) แกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานตามวรรคหน่ึง 

(2.2) (ก)  

(ค) ดาํเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบช่ือกองทุนท่ีมีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน 

และวนั เดือน ปี ท่ีมีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก)  

3. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิด

เป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ีมลูค่าหรือ

ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว  

(3.1) จดัทาํรายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ดว้ย 

โดยใหอ้ยูใ่นส่วนของการดาํเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(3.2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้ 4 ใหแ้ลว้เสร็จและดาํเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ื้อหน่วย

ลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 วรรค

หน่ึง (2.2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการ

แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

(3.3) จดัทาํมาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั้งสาํเนารายงานการ

แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ใหส้าํนักงานภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีผูดู้แล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ใหบ้ริษัทจดัการส่งสาํเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดม้าพรอ้มสาํเนารายงานดงักล่าวแทน  

4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 3 (3.2) ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(4.1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งตํา่กวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน  

1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย

ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

2. หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน้่อยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จะตอ้งลด ใหบ้ริษัทจดัการจา่ยเงินของบริษัทจดัการเอง เป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุม

ได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ่มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวน

ซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเป็น

จาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มี

หน่วยลงทุนเหลืออยูใ่หบ้ริษัทจดัการจา่ยเงินของกองทุนเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่
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ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  

(4.2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ่มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมลูค่า

เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเป็นจาํนวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคา

หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

2. หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน้่อยกว่าจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจะตอ้งลด ใหบ้ริษัทจดัการจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลด

จาํนวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่

กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ

ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง 

และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึง 

100 บาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจา่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้

บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้ริษัทจดัการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัทาํการนับแต่

วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจา่ยเงินของกองทุนเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง (4.1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม

วรรคหน่ึง (4.2) (ก) บริษทัจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทุนก็ได ้ 

5. ใหบ้ริษัทจดัการจดัใหมี้สาํเนารายงานตามขอ้ 1 (1.1) และขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ไว ้ณ ท่ีทาํการของบริษัท

จดัการ เพื่อใหส้าํนักงานสามารถตรวจสอบได ้ 

6. หา้มมิใหบ้ริษัทจดัการคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากมลูค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจากกองทุน เวน้

แต่ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ 

 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง :  

 

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

 

17.2. ช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 

17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

17.4. ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  
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สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

17.5. ท่ีปรึกษา :  

 

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

 

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน :  

 

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

ช่ือ : นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

ช่ือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง  

ช่ือ : นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

ช่ือ : นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

ช่ือ : นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

ช่ือ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

ช่ือ : นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

ช่ือ : นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

ช่ือ : นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

ช่ือ : นางสาว โชติมา กิจศิรกร  

ช่ือ : นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์ 

ช่ือ : นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

ช่ือ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรือบุคคลอืน่ท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี ซ่ึงบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ 

จาํกดั มอบหมายใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีผูร้บัผิดชอบ  
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17.7. การแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

 

18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี : วนัท่ี  เดือน  

 

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก : วนัท่ี  

 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ :  

เป็นไปตามประกาศ 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดใน

ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ี

กาํหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 

20. ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ :  

21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศกาํหนด :  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศกาํหนด บริษัทจดัการจะดาํเนินการเปล่ียนให้

บริษัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธีิการขอรบัความเห็นชอบจากสาํนักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีรูห้รือควรรูว้า่ไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนได ้ทั้งน้ี หากมีเหตุ

จาํเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอใหส้าํนักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นจากการ

เปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบริษทัจดัการไม่สามารถ

ดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษัทจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  

 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏบิติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสัง่ท่ีออกโดย

อาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรือคาํสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ

คาํสัง่น้ัน ใหถื้อว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
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บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอาํนาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนาม

ในขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผูกพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากสาํนักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุน 

กองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 8 หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย กบั 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 
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1. บริษทัจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

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 ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อน

ระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย และหรือ 

เงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน

และกองทุนรวม"  

(2) ปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน หรือคาํสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ี

ระบุไวใ้นโครงการ  

(3) เล่ือนกาํหนดการชาํระคืนเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(4) รบัชาํระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นแทนการชาํระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(5) ชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ “การชาํระค่ารบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

(6) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบดงัน้ี  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติมและจดทะเบียนกองทุน  

(ก) ยืน่คาํขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  

(ข) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนเปิดต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย

ค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ในกรณีท่ีหลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรือถูกทาํลาย  

(ค) ดาํเนินการเพิ่มจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวธีิการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กาํหนด  

(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมจาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน ใหแ้ก่

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป  

(จ) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ่มเติม

จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนใหแ้ก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 

วนัทาํการนับแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมน้ัน  

(ฉ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วธีิจดัการกองทุนภายใตห้วัขอ้ "วิธีการแกไ้ขโครงการ

จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ"  

(ช) จดัทาํหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน ณ วนัส้ินปีบญัชี และส่งใหแ้ก่สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับแต่วนัส้ินปีบญัชีน้ัน  
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(ซ) ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การดาํเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบักองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาํหนด  

(ฌ) ดาํเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” และ “การดาํเนินการของบริษัทจดัการเม่ือ

เลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  

(ญ) จดัใหมี้การชาํระบญัชีตามหวัขอ้ "การชาํระบญัชีกองทุนรวม และวธีิการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือเลิก

โครงการ"  

(2) การบริหารกองทุน  

(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วย

ลงทุนอยา่งเคร่งครดั  

(ข) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่น และซ้ือ ขาย ซ้ือลด ขายลด ไถ่ถอน 

จาํหน่าย สัง่โอน รบัโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวน้ั้นตามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดร้บั

อนุมติั ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  

(ค) จดัใหมี้การฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์  

(ง) สัง่ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จาํหน่าย จ่ายโอน ตลอดจนชาํระและรบัชาํระราคาค่าหลกัทรพัย ์ 

(จ) จดัใหมี้การรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากผู้

สัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาํหรบัค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานของกองทุนภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวม"  

(ช) กาํหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้น

การคาํนวณทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะท่ีคาํนวณมลูค่า  

(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่าท่ีจาํเป็น เพื่อรกัษาประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ฌ) ดูแล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ดาํเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการดาํเนินการตามขอ้ “การรบัชาํระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์นอื่น”  

(3) การจดัทาํบญัชีและการรายงาน  

(ก) จดัทาํบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  

(ข) จดัทาํรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายในทุกส้ินวนัทาํการน้ัน  

(ค) จดัทาํรายงานการซ้ือขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวนัทาํการน้ัน  

(ง) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการคาํนวณ 

กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(จ) จดัทาํและจดัส่งรายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  

(4) การขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ก) จดัใหมี้คาํสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย 
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ก.ล.ต. กาํหนด  

(ข) ขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุในโครงการและหนังสือช้ีชวน  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีกาํหนดในขอ้ "การจดัสรรหน่วยลงทุน" และ "การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน"  

(ง) ดาํเนินการจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซ้ือคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเล่ือน

กาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตาม

คาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

(จ) ดาํเนินการยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซ้ือคืนซ่ึงไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัทาํการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการทาํการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนจาํนวนน้ัน  

(ฉ) ดาํเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(ช) จดัใหมี้และเก็บรกัษาไวซ่ึ้งสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้าํการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามท่ีระบุ

เง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน"  

(ญ) จดัใหมี้รายงานขอ้มลูของกองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะดาํเนินการตามขอ้ “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

 

(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น  

(ก) แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนและ

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการเปล่ียนตวั

ผูดู้แลผลประโยชน์" ทั้งน้ี โดยไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(ข) แต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(ค) แต่งตั้งผูส้อบบญัชีทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวา่ดว้ยการให้

ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

(ง) แต่งตั้งผูช้าํระบญัชีของกองทุน เม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(จ) แต่งตั้งหรือดาํเนินการเป็นนายทะเบียนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  

(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษา (ถา้มี) ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นปรึกษาของบริษัทจดัการตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นโครงการ  

(6) การดาํเนินการอื่น ๆ  

(ก) กระทาํนิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษัทจดัการมีอาํนาจกระทาํไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  

(ข) ปฏบิติัการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้

ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี จะปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าท่ีปฏบิติัตามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในขอ้

ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสัง่ดงักล่าว หากบริษัท
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จดัการกองทุนไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสัง่น้ัน ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนไดป้ฏบิติัให้

เป็นไปตามขอ้ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยคาํสัง่ของสาํนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่เขา้ทาํหน้าท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมราย

ใหม่  

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ช่ือ : ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)  

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

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนสาํหรบัการทาํหน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์  

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "สิทธิ หน้าท่ี และ

ความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดค้าํนวณไวแ้ลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาใน

การคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" ของโครงการ  

(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่การ

คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกบั

สภาวะการณใ์นขณะท่ีคาํนวณมลูค่า  

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ดาํเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(จ) ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือชาํระผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการ  

(ฉ) จ่ายเงินเฉล่ียคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ของผูช้าํระบญัชี  

(ช) รบัเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพื่อเขา้บญัชีของกองทุน  

(ซ) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิไดป้ฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคาํสัง่ หรือขอ้บงัคบัอื่นใดท่ีออก

ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
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(ฌ) ดาํเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเม่ือไดร้บัคาํสัง่จากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหวัขอ้ “การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือการหยุดรบัคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การรบัชาํระหน้ีเพือ่กองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์น

อื่น”  

(ฎ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การชาํระบญัชีกองทุนจะเสร็จส้ินดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้าํระบญัชีปฏบิติัตาม

มาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีท่ีผูช้าํระบญัชีกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย 

ก.ล.ต. ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายงานใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฏ) ดาํเนินการรบัและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทุนในเวลาท่ีกาํหนดตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการโดยผูดู้แลผลประโยชน์

จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถดาํเนินการรบัหรือจ่ายเงินได้

ทนัเวลา  

(ฐ) ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนทาํการตรวจสอบบญัชีหลกัทรพัย ์

บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทุนไดภ้ายในเวลาทาํการปรกติของผูดู้แลผลประโยชน์  

(ฑ) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอสิระ หรือผูช้าํระบญัชีของ

กองทุน หรือหน่วยงานผูมี้อาํนาจควบคุมผูดู้แลผลประโยชน์ ขอคาํช้ีแจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตามเก่ียวกบั

การกระทาํการใดๆท่ีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเร่ืองอื่นใดเก่ียวกบักองทุน ผูดู้แล

ผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งทาํรายงานเก่ียวกบัคาํขอดงักล่าวพรอ้มรายงานขัน้ตอนการ

ปฏบิติัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดก้ระทาํไปแลว้ หรือท่ีจะกระทาํต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  

(ฒ) ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขออนุญาตนําเงินตราเขา้ออกประเทศตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง

ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปริวรรตเงินตรา (ถา้มี)  

(ณ) ดาํเนินการชาํระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 

(ถา้มี)  

(ด) รบัชาํระเงินจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบ้ียจาก

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และดาํเนินการส่งเงินกลบัมายงัประเทศไทยตามคาํสัง่

ของบริษัทจดัการ รวมทั้งคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศและแปลงเป็นเงินบาทเพื่อ

คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ถา้มี)  

(ต) นําส่งภาษีท่ีเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี)  

(ถ) หน้าท่ีอื่นใดตามท่ีกฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมาย ก.ล.ต.กาํหนด โดยจะปฏบิติัให้

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

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) หน้าท่ีในการรบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุนโดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูดู้แล

ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ดูแลรกัษาอยูจ่นกว่าจะเลิกกองทุนพรอ้มทั้งดูแลใหก้าร

เบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือช้ีชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไว้

อยา่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื่นทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นตอ้งไดร้บั
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ความยนิยอมจากบริษัทจดัการ  

(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัมอบมาและจาํเป็นตอ้งทาํการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผูอ้อก

หลกัทรพัยน้ั์น  

(ค) จดัใหมี้การตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานท่ีเก็บรกัษาโดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและตอ้งยนิยอม

ใหต้วัแทนของบริษัทจดัการเขา้ร่วมในการตรวจสอบดงักล่าวดว้ย  

(ง) จดัทาํบญัชีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีรบัฝากไว ้รวมทั้งจดัทาํบญัชีแสดงการรบัจา่ยทรพัยสิ์น

ของกองทุน  

(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์นหรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การ

รบัเงินปันผล การรบัดอกเบ้ียและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีกองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั้งดาํเนินการรบัหรือ

จ่ายเงินตามสิทธิน้ัน ๆ รวมทั้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมีความจาํเป็นท่ีตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิท่ีมีอยูห่รือ

เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยน้ั์น ๆ  

(ฉ) จดัใหมี้ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ (ถา้มี)  

(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์ 

(ก) ส่งมอบ รบัมอบ จองซ้ือตามสิทธิ จาํหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นตลอดจนชาํระและรบัชาํระ

ราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นก่อนดาํเนินการ  

(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการ (ถา้มี)  

(ค) ติดตามดูแลใหผู้ร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุนตาม

คาํสัง่บริษัทจดัการ (ถา้มี)  

(4) การรายงาน  

(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเก่ียวกบัเร่ืองดงัน้ี  

1) รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  

2) รายงานรายละเอียดการรบัจา่ยจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลือ ณ ส้ินวนัทาํการขายหรือรบัซ้ือ

คืน และคาํนวณดอกเบ้ียคา้งรบั  

3) รายงานเก่ียวกบัเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรพัยแ์ละตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้มคาํนวณ

ดอกเบ้ียคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  

4) รายงานรายละเอยีดเจา้หน้ีซ้ือหลกัทรพัยแ์ละลูกหน้ีค่าขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  

5) รายงานเก่ียวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

6) รายงานเงินปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั้งท่ีมีรายการเงินปันผลคา้งรบัเกิดขึ้ น  

7) รายงานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการรอ้งขอและผูดู้แลผลประโยชน์ตกลงรบัดาํเนินการให ้ทั้งน้ี โดยผูดู้แลผลประโยชน์สามารถ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการดงักล่าวจากกองทุนได ้ 

8) รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซ่ึงยงัไม่ไดร้บัคาํช้ีแจงทุกส้ินเดือน  

(ข) รายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความ

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

ผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  

(5) ความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการในกรณีท่ีความเสียหายดงักล่าวเกิด

จากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทาํผิดโดยจงใจหรือการไม่ปฏบิติัตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษัทจดัการ  
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ผูดู้แลผลประโยชน์มีอาํนาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพื่อให้

ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการดาํเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อ

รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระทาํการ งดเวน้กระทาํการ หรือละเลยไม่ปฏบิติัหน้าท่ี ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงได ้

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทาํ

น้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทาํ

หน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการดาํเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

 

ในกรณีท่ีการดาํเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ดาํเนินการขอมติ ใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์มีอาํนาจดาํเนินการตามท่ีจาํเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เม่ือเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรือทั้งหมดดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เม่ือบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์

โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) มีคาํสัง่ศาลใหผู้ดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีตกลงไว ้

ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบ

ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

(4) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอืน่

ใดอนัจะมีผลใหบ้ริษทัจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ คาํสัง่ 

ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผูดู้แล

ผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั้ง

ผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหมี้การเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  

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

กองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ี

บริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 



ขอ้ผูกพนักองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท ์เครดิต 8 หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  9 

 

ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้าํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ี

กาํหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะดาํเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีครบกาํหนดเวลาใหแ้กไ้ข เม่ือไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัท

จดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

(7) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์นําขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื่นท่ีเก่ียวขอ้งไปเปิดเผย หรือใช้

ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แกผูดู้แลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ

สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้นัที  

เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ 

ดงัน้ัน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามขอ้ 2 ผูดู้แลผลประโยชน์น้ันจะตอ้งทาํหน้าท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนต่อไปอยา่งสมบรูณจ์นกว่าการโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนน้ัน ตลอดจนถึงการดาํเนินการ

อื่นใดท่ีจาํเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จส้ิน 

และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาํหน้าท่ีไดท้นัที หรือปฏบิติัตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อ

กฎหมาย ก.ล.ต.  

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เขา้ขอ้ยกเวน้

ใหก้ระทาํได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสาํคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอาํนาจบอกเลิกสญัญา

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

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

0 2724 5047 และหรือ 

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวง

ดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ  

3. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  
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โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

 

ช่ือ : นางสาว พจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว อริสา ชุมวสิูตร  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนนประชา
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ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว รุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว โชติมา กิจศิรกร  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์ 

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว ชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏบิติัการบญัชีทรพัยสิ์น ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์(ธล.) ชั้น 19  

เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศพัท ์0 2470 1976-83  

 

5. ผูจ้ดัจาํหน่าย :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  
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สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2888 8888  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

บริษัทจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนใน

ภายหลงั ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็น

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขาย

หน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจะตอ้งปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงาน

เดียวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีปฏบิติัหน้าท่ีอยูก่่อนแลว้  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมสาํหรบัการทาํหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกิจเก่ียวกบัการขายและ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษัทจดัการ  

(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเก่ียวกบัการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ

สนับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

6.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) จดัใหมี้สถานท่ีสาํหรบัจดัวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทุน ณ สาํนักงานใหญ่ และสาขา (ถา้มี) รวมทั้ง

ดาํเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุน รวมทั้งขอ้มลูและเอกสารอนัจาํเป็น  

(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ คู่มือผู้

ลงทุน คาํขอเปิดบญัชีกองทุน คาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน คาํสัง่ขายหน่วยลงทุน คาํขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์คาํขอใชบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน

ท่ีจาํหน่าย หรือเอกสารอืน่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามท่ีบริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมให ้ 

(3) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัทาํหรือใชเ้อกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทจดัการ หรือกองทุน 

ซ่ึงบริษัทคู่สญัญาหรือบุคคลอื่นใดเป็นผูจ้ดัทาํขึ้ น ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบในความเสียหายท่ี

เกิดขึ้ นเน่ืองจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวน้ันเองทั้งส้ิน  

(4) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งทาํสญัญากบัผูล้งทุนท่ีครอบคลุม

ขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหน้า และตอ้งไม่มีขอ้ความท่ีปฏเิสธความรบัผิดชอบ

ต่อลูกคา้จากการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนหรือ

พนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีท่ีปฏบิติัแตกต่างจากการซ้ือกบั

บริษทัจดัการโดยตรง  

(5) กรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีปฏบิติั ดงัน้ี  
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(ก) มีระบบในการปฏบิติังานท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้จะไดร้บัการปฏบิติัอยา่งสุจริตและเป็นธรรมเก่ียวกบัการจดัทาํบญัชี

รายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงไม่เปิดเผยช่ือ  

(ข) ตรวจสอบหรือดาํเนินการใหมี้การตรวจสอบว่า มีผูถื้อหน่วยลงทุนใดในบญัชี Omnibus Account ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนใดเกินกว่าหน่ึงในสาม ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(ค) แจง้บริษัทจดัการจะทราบโดยทนัทีเม่ือปรากฏวา่มีผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสาม

ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด  

(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสาม ของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของกองทุนใด รวมในจาํนวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว   

(จ) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏบิติัต่อลูกคา้ในเร่ืองใด ซ่ึงมีผลทาํใหลู้กคา้ไดร้บัเง่ือนไขหรือ

สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยช่ือ ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุน

ทราบ และจดัใหมี้หลกัฐานท่ีแสดงว่า ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกนัน้ันแลว้ โดย

เง่ือนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(6) กรณีขายหน่วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ตอ้งจดัทาํบนัทึกขอ้มลูส่วนตวั (Customer’s Profile) ของผูล้งทุนแต่ละรายท่ี

เปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวให้

เป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ท่ีจาํเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน รวมทั้งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ท่ีผูล้งทุนควรทราบ และตอ้ง

ปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดงัต่อไปน้ี ใหผู้ล้งทุนทราบ  

(ก) รายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีทาํธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ข) ช่ือ ท่ีอยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนรวมทั้งช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจาํตวัของพนักงานของ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีทาํหน้าท่ีขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ค) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนไดร้บัคาํแนะนําตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเก่ียวกบัความ

เส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(9) จดัทาํหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมิไดมี้

การใหค้าํแนะนําใดๆ แก่ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีการลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงคข์องผูล้งทุน

หรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  

(10) รบัชาํระเงินค่าจองซ้ือ หรือค่าซ้ือหน่วยลงทุน และรบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน  

(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึงตรวจสอบ

ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

(12) ขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าท่ีบริษัทจดัการคาํนวณและประกาศมลูค่าตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนของ

กองทุน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอืน่ใดท่ีธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบ

ธุรกิจของธนาคารพาณิชยก์าํหนดไว ้ 

(13) จดัทาํและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงินค่าจองซ้ือ หรือการซ้ือหน่วยลงทุน  

(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือ

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  

(15) ยนืยนัการซ้ือ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

(16) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการ  
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(17) รบัขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ โดยปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

(18) ดาํเนินการอื่นใดตามท่ีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คาํสัง่ หนังสือซกัซอ้ม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน

การปฏบิติังาน ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทาํหน้าท่ีของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั้งท่ีมีอยู่

ในปัจจบุนั และท่ีจะมีขึ้ นในอนาคต  

 

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

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

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

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

9. ท่ีปรึกษา :  

 

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  

9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 
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11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

13. สิทธิหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษัทจดัการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทจดัการดาํเนินการตามท่ีกาํหนดในหวัขอ้ "การเล่ือนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ " ในส่วนรายละเอียด

โครงการจดัการกองทุนรวม 

เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืน

หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนัเวลาท่ีบริษัทจดัการกาํหนดได ้

 

13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเสรี เวน้แต่เขา้ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน ตามขอ้ 13.4  

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่คาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสาร

หลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเม่ือนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วย

ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับ

แต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัด

หมาย  

 

13.4. ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน

กรณีต่อไปน้ี  
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1. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูมี้เงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน

หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาํการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ และในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วย

ลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็น

เจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันใน

ส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 

13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนเม่ือโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้ผูช้าํระบญัชีท่ีสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้าํระบญัชี โดยจะไดด้าํเนินการใหมี้การจาํหน่ายทรพัยสิ์นของโครงการ ชาํระภาระ

หน้ีสินและแจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชาํระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน" ในส่วน

ของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม  

 

13.7. สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ :  

สิทธิในการจาํนําหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย แต่ทั้งน้ี นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการ

จาํนําใหแ้ก่ผูร้บัจาํนําท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน  

 

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจาํกดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถื้อ

ว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในขอ้ผูกพนัซ่ึงลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการ

แต่งตั้งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของ

ทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน

เงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ดว้ย  
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14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

ภายใตเ้ง่ือนไขการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน เม่ือบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิดบญัชีและใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้น

ชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของ

บริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือ

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและ

ในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเม่ือบริษัทจดัการไดร้บั

ชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ

เรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อหน่วย

ลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือขายคืน

หน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จาํนวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินท่ีผูล้งทุน

ชาํระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผู ้

ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บั

จดัสรร  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทาํใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน  

 

15. กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  
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16. วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

16.1 หากมีการผิดนัดชาํระหน้ีหรือมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่

สามารถชาํระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอืน่ทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวม

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ี

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดชาํระหน้ี ดงัน้ี  

16.1.1 กรณีท่ีบริษทัจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1.1 เม่ือมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู้

ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิ

จากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ี  

16.1.1.2 เม่ือไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหน้ี บริษัทจดัการจะไม่นําทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ี

ไดจ้ากการรบัชาํระหน้ี มารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระ

หน้ีในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

มีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ีตกลงรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ี บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรพัยสิ์นน้ันได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสาํรอง รายไดห้รือ

ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน  

16.1.1.3 เม่ือมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้

สุทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ันภายใน 45 วนันับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั

ทาํการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษทัจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา

การเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

16.1.1.4 เม่ือมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดร้บัชาํระหน้ี

ตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.1.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.2.1 ก่อนการรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเก่ียวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุน

รวมจะไดจ้ากการรบัชาํระหน้ี มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจาํเป็นในการรบัชาํระหน้ี  

16.1.2.2 เม่ือไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหน้ี บริษัทจดัการจะนําทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และจะดาํเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี  

(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไป

เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวใน

โอกาสแรกท่ีสามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่
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สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าว  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  

16.1.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้บริษัทจดัการ

จะดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือ

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหน้ีได ้เป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ีก็ได ้

ทั้งน้ี ในการดาํเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งนําตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวม  

 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีได้

จากการรบัชาํระหน้ีไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจนําเงินไดสุ้ทธิ

ดงักล่าวไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยก็ได ้ทั้งน้ี หากไดมี้การ

จาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัชาํระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการ

เฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจนําเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้ 

 

16.2 การชาํระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน

เงินได ้ 

 

การชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือ

ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีกาํหนด เท่าน้ัน  

 

17. การจดัทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหน้าท่ีจดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่น รวมทั้งการใหสิ้ทธิหรือการจาํกดั

สิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนดในขอ้ผูกพนั

หรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหน้าท่ีแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจาํนําหน่วยลงทุน ในกรณี

ดงัน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาํใหผู้้

ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทุนสูง ตามท่ีกาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม 

เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน
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หน่วยลงทุนจะทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีกาํหนด ในโครงการจดัการ

กองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจาํนําหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวท่ีจดัตั้งขึ้ นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการใชส้ิทธิออกเสียง (ถา้มี) :  

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัท

จดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนท่ีถืออยู ่ 

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

การดาํเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง

เห็นชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมีผลผูกพนัตามมติ 

 

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มติน้ันเสียไป 

 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั ตอ้งไดร้บัมติ

พิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้

ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั 

หรือท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกาํหนดในประกาศน้ีแลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์

เพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือ

มติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของ

จาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
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20. วิธีการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระสาํคญัท่ีเป็นไปตาม

และไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยั

อาํนาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้ผูกพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมน้ันมีผลผูกพนัคู่สญัญา 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั ใหร้วมถึง 

 

(ก) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการรบัชาํระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น  

(ง) ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 กรณีกองทุน

รวมมีประกนั และขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสีย

ผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหมี้ผลผูกพนัเม่ือไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ง

ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัใหมี้สาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บัมติ

โดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัน้ันเหมาะสม มีความจาํเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

 

ตอ้งกระทาํเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ 

พรอ้มทั้งประทบัตราบริษัท (ถา้มี) บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ท่ีทาํการและเวบ็ไซตข์อง

บริษัทจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทั้งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัพรอ้มทั้ง

เหตุผลและความจาํเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจาํปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

 

21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่มี  

 

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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22. การเลิกกองทุนรวม :  

 

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

(1) เม่ือมีจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัทาํการใด ๆ  

(2) เม่ือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้

กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

(3) เม่ือไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ  

(4) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่า

อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้

ดาํเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทาํการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มี

การช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือทาํใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ี

มิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการจะทาํการแกไ้ข หรือ

ดาํเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือดาํเนินการ

แลว้แต่ไม่สามารถทาํใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  

(5) เม่ือกองทุนครบกาํหนดอายุโครงการ 

(6) เม่ือเขา้เง่ือนไขตามขอ้ 1.9 ของโครงการจดัการกองทุนรวม และบริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุน  

 

22.2. การดาํเนินการของบริษทัจดัการ เม่ือเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื่น เม่ือเกิดเหตุตามขอ้ 22.1(1) บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อ

เลิกกองทุน  

(1) ยุติการรบัคาํสัง่ซ้ือและคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1(1)  

(2) แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1(1) โดยวิธีการดงัน้ี  

(ก) แจง้ผูถื้อหน่วยท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยโดยช่องทางใด ๆ ท่ีมีหลกัฐานวา่สามารถติดต่อผูถื้อหน่วยได ้ 

(ข) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(ค) แจง้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนักงาน  

(3) จาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1(1) เพื่อ

รวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทาํไดเ้พื่อชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(4) ชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (3) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการ

นับแต่วนัทาํการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1(1) และเม่ือไดด้าํเนินการชาํระค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวา่เป็นการเลิก

กองทุน  

 

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุท่ีทราบกาํหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจดัการจะดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบก่อนวนัเลิกกองทุนรวมไม่น้อยกวา่ 5 วนัทาํการ โดยวธีิการดงัน้ี  

(ก) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

(ข) แจง้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องสาํนักงาน  
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(ค) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ดาํเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็น

เวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัทาํการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือโดยจดัใหมี้

ขอ้มลูเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ และ  

(3) จาํหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภท

ออมทรพัย ์และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีกาํหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเม่ือทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุน  

 

23. การชาํระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจดัใหมี้การชาํระบญัชี โดยจะแต่งตั้งผูช้าํระบญัชีท่ีสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื่อทาํ

หน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรพัยสิ์นท่ีคงเหลือจากการชาํระหน้ีสินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งทาํ

การอยา่งอื่นตามแต่จาํเป็นเพื่อชาํระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จส้ิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการ

จะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัทจดัการเป็นภูมิลาํเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์ 

สาํหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจา่ยจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้าํระ

บญัชีจะดาํเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจาํนวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  

เม่ือไดช้าํระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้าํระบญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้าํระบญัชีจดัการโอนทรพัยสิ์น

ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากสาํนักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  

 




	1. ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
	2. ค่าใช้จ่ายที่หักโดยตรงจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
	3. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1)(3) (ร้อยละของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
	4. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
	5. ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด(1)(3) (ร้อยละของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

