กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีตา่ งประเทศ
A
K Foreign Fixed Income 2021A Fund : KFF21A
ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนนี ในช่วงเวลา 1 ปี ได้
ดังนั น หากมีปัจจัยลบทีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก
ลักษณะสําคัญ
ประเภท
อายุโครงการ
วันที7ทไี7 ด้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตังและจัดการกองทุน
วันที7จดทะเบียนกองทุน
จํานวนเงินทุนของโครงการ

ระยะเวลาเสนอขายครังแรก

กองทุนรวมตราสารหนี
ประมาณ 1 ปี โดยไม่ตากว่
ํ า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน
#! มิถุนายน !234
#5 กรกฎาคม !234 (อาจเปลียนแปลงได้)
2,200 ล้านบาท บริษัทจัดการอาจเพิมจํานวนเงินของโครงการได้อีก
ไม่เกิน 100 ล้านบาทหรือคิดเป็ นจํานวนหน่ วยลงทุนทีเพิมขึนได้ไม่
เกิน 10 ล้านหน่ วย
10 – 16 กรกฎาคม !234

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน
1. ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี แบบกําหนดอายุโครงการ ประเภทรับซือคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี เงินฝาก หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี รวมทัง หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธอี ย่างใดอย่างหนึ งหรือหลายอย่างตามทีกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ H" ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ H" ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และ
ตราสารหนี ทีไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชือถือ (Unrated Securities) ทังในและต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ !"
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือเพิมประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient
Portfolio Management) และอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนตามดุลย
พินิจของผูจ้ ดั การกองทุน
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ทังนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมให้ยมื หลักทรัพย์
(Securities Lending) ธุรกรรมซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้
กรณีทีมีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี รวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ !" ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(#) ตราสารกึงหนี กึงทุน
(!) ตราสาร Basel III
(4) สัญญาซือขายล่วงหน้า หรือตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ทีมีหลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นตราสารตามข้อ (1)–
(2)
ทังนี การดํารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามทีระบุไว้ขา้ งต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี
(ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึงมีระยะเวลาประมาณ 4" วัน นับแต่วนั ทีจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึงมีระยะเวลาประมาณ 4" วัน
นโยบายป้ องกันความเสีย7 งจากอัตราแลกเปลี7ยน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การ
กองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ไม่จ่ายเงินปั นผล
ดัชนีชีวดั (Benchmark)
ไม่มี เนื องจากกองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศทีไม่มีตวั ชีวดั และบริหารจัดการลงทุนเพือให้ได้
ผลตอบแทนทีคาดหวังตามระยะเวลาทีกําหนด จึงไม่จาํ เป็ นต้องเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนกับตัวชีวดั
3. ผลตอบแทนทีผ7 ลู ้ งทุนจะได้จากเงินลงทุน
ผูล้ งทุนจะได้รบั ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี ต่างประเทศ และหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอนใด
ื
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คําถาม/คําตอบเกี7ยวกับกองทุนรวม
1.

ลักษณะทีส7 าํ คัญของกองทุน

1.1

กองทุ น นี เป็ นกองทุ น ที7 มี การกํา หนดประเภทของผูล้ งทุ น หรื อมี ก ารแบ่ง ชนิ ด ของหน่ ว ยลงทุ น หรื อไม่
อย่างไร
กองทุนนี เป็ นกองทุนสําหรับผูล้ งทุนทัวไป และไม่มกี ารแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน

1.2

กองทุนนีมีจาํ นวนเงินทุนของโครงการเท่าใด
2,200 ล้านบาท โดยสามารถเพิมจํานวนเงินทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายครังแรกได้ไม่เกิน 100 ล้าน
บาท

1.3

กองทุนนีเหมาะสมที7จะเป็ นทางเลือกสําหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี เป็ นระยะเวลา
เท่าใด
การลงทุนในกองทุนนี เหมาะกับผูล้ งทุนทีคาดหวังผลตอบแทนทีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนทีอาจตํา
กว่าหุน้ ได้ และเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผูอ้ อกตราสารหรือเงินฝากทีกองทุนลงทุนมาสามารถ
ชําระเงินต้นและดอกเบียคืนได้ และสามารถรับความเสียงจากอัตราแลกเปลียนได้

1.4

ปั จจัยใดทีม7 ีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อเงินลงทุน
ผลการดําเนินงานของกองทุนต่างประเทศทีกองทุนเข้าไปลงทุน
ปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศทีกองทุนลงทุน
การเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
กรณีทีผูอ้ อกตราสารไม่สามารถชําระเงินและดอกเบียตามกําหนดระยะเวลา ซึงความเสียงดังกล่าวอาจสูง
กว่ากองทุนประเภทตราสารหนี ทัวไป เนื องจากกองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหนี ทีมีอันดับความ
น่ าเชือถือตํากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได้ หรือทีไม่มกี ารจัดอันดับความน่ าเชือถือ
 กรณีทีกองทุนต่างประเทศไม่สามารถจําหน่ ายจ่ายโอนตราสารหนี ทีกองทุน ถืออยู่ในราคาทีเหมาะสมและ
ภายในระยะเวลาอันสมควรเพือนําเงินมาชําระให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เนื องจากมีขอ้ จํากัดในการจําหน่ ายจ่าย
โอนตราสารดังกล่าวตามข้อกําหนดและเงือนไขของตราสารดังกล่าว หรือไม่มีตลาดรองสําหรับทรัพย์สินที
กองทุนต่างประเทศลงทุน หรือมีตลาดรอง แต่ราคาในตลาดรองอาจจะตํากว่าราคาเสนอขายหรือราคาที
กองทุนซือทรัพย์สินดังกล่าว
 กรณีทีจํานวนเงินทีกองทุนต่างประเทศมีสิทธิได้รับคืนจากการลงทุนในตราสารหนี ต่างประเทศต้องถูกหัก
ภาษีตามกฎหมายของต่างประเทศทีเกียวข้อง





1.5

กองทุนนีมีผปู ้ ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
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1.6

กองทุนนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
วันทีสินสุดรอบบัญชี ไม่เกิน # ปี นับแต่วนั ถัดจากวันทีจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
วันทีสินสุดรอบบัญชีครังแรก ไม่เกิน # ปี นับแต่วนั ถัดจากวันทีจดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม

1.7

กองทุนรวมต่างประเทศที7กองทุน KFF21A จะลงทุนมากกว่า % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมี
นโยบายการลงทุน ปั จจัยเสีย7 งทีส7 าํ คัญ และผลการดําเนินงานอย่างไร
ลักษณะสําคัญของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – I, Class C(USD)-Acc
ชื7อกองทุน
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - I
Share Class
Class C(USD)-Acc
อายุโครงการ
ประมาณ 1 ปี และจะเลิกกองทุนโดยอัตโนมัติเมือครบกําหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน
กองทุนตราสารหนี
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
นโยบายจ่ายเงินปั นผล ไม่จ่ายเงินปั นผล
บริษทั จัดการ
Invesco Hong Kong Limited
ตัวชีวดั
ไม่มี
Website
https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK

วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนต่างประเทศมุ่งเน้นสร้างกระแสรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินต้นเมือครบกําหนดอายุกองทุน
(กองทุนไม่ได้รบั ประกันหรือคุม้ ครองเงินต้น) กองทุนต่างประเทศมุ่งหวังทีจะบรรลุวตั ถุประสงค์การลงทุนโดยใช้กลยุทธ์
Buy-and-Maintain ผ่านการลงทุนในตราสารหนี ทีอยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และมีการติดตามความเสียงในเชิง
รุกตลอดระยะเวลาลงทุนประมาณ # ปี นั บจากวันสินสุดระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวันครบอายุ
กองทุน
นโยบายการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
กองทุนต่างประเทศจะลงทุนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5" ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในตราสารหนี ในภูมิภาคเอเชียทีอยู่
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึงออกโดยผูอ้ อกตราสารทีได้รบั การคัดเลือกตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน (เช่น
รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศเหนื อรัฐ (supranational entities) บริษทั เอกชน สถาบันการเงิน และ
ธนาคาร) ซึงผูอ้ อกตราสารอาจอยูใ่ นประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศทีพัฒนาแล้ว โดยภูมิภาคเอเชียในทีนี หมายถึงทุก
ประเทศในทวีปเอเชีย ยกเว้นประเทศญีปุ่ น แต่รวมถึงประเทศออสเตรเลียและนิ วซีแลนด์
 กองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหนี ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได้ (Investment
Grade) มากกว่าร้อยละ 5" ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนี ทีมีอนั ดับความ
น่ าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี ทีไม่ได้รบั การจัดอันดับความ
น่ าเชือถือ (Unrated) น้อยกว่าร้อยละ 4" ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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 กองทุนต่างประเทศเน้นลงทุนในตราสารหนี ทีอยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และอาจลงทุนในสัญญาซือ
ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพือการป้ องกันความเสียงเท่านัน
 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหนี ทีอยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทีออกหรือรับประกันโดย
ประเทศใดประเทศหนึ ง (ยกเว้นประเทศจีน) ได้ไม่เกินร้อยละ z" ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และอาจ
ลงทุนในตราสารหนี ภาครัฐทีออกหรือรับประกันโดยประเทศใดประเทศหนึ ง (รวมถึงรัฐบาลหรือหน่ วยงานของรัฐ
หรือหน่ วยงานท้องถินของประเทศนัน) ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถือตํากว่าทีสามารถลงทุนได้ (Non-investment
Grade) หรือไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชือถือ (Unrated) ได้ไม่เกินร้อยละ #" ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหนี ทีเสนอขายนอกประเทศจีนและอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ทีออกหรือรับประกันโดยหน่ วยงานในประเทศจีนได้ไม่เกินร้อยละ 3" ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในหุน้ กูไ้ ม่มีอายุ (Perpetual bonds) และหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ (Convertible bonds)
ได้ไม่เกินร้อยละ #2 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหนี ทีมี loss-absorption features รวมถึงหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีมีเงือนไข
(Contingent Convertible Securities) และตราสารหนี ทีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทีนับเป็ นกองทุนชันที #
(Additional Tier 1 Capital) หรือ กองทุนชันที ! (Tier 2 Capital) ภายใต้เกณฑ์ของ The Banking (Capital)
Rules (Cap.155L) ซึงตราสารเหล่านี อาจถูกบังคับให้ปรับลดเงินต้นหรือถูกแปลงให้เป็ นหุน้ สามัญเมือเกิด
เหตุการณ์สาํ คัญ (Trigger Events) โดยกองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหนี ทีมี loss-absorption features
ได้ไม่เกินร้อยละ 4" ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
 กองทุนต่างประเทศจะไม่ลงทุนในตราสารทุน หน่ วย CIS (Collective Investment Schemes) ตราสารหนี ทีมี
สินทรัพย์อืนเป็ นหลักประกัน (Asset-backed Securities) รวมถึงตราสารหนี ทีมีสนิ เชือทีอยูอ่ าศัยเป็ น
หลักประกัน (Mortgage-backed Securities) หรือตราสารพาณิชย์ทีมีสนิ ทรัพย์คาประกั
ํ
น (Asset-back
Commercial Paper)
 กองทุนต่างประเทศจะใช้กลยุทธ์ Buy-and- Maintain และมีการติดตามความเสียงในเชิงรุก ผูจ้ ดั การกองทุนจะ
ติดตามและบริหารระดับความเสียงของพอร์ตการลงทุนในช่วงระยะเวลาการลงทุนอย่างต่อเนื อง ในกรณีที
หลักทรัพย์หรือผูอ้ อกหลักทรัพย์ถูกปรับลดอันดับความน่ าเชือถือลงจนตํากว่าอันดับทีสามารถลงทุนได้ หรือความ
น่ าเชือถือของผูอ้ อกตราสารลดตําลงภายหลังจากการเข้าลงทุนครังแรก ผูจ้ ดั การกองทุนจะพิจารณาหลายปั จจัย
ร่วมกันเพือตัดสินใจว่าจะถือครองหลักทรัพย์นันต่อไปหรือขายหลักทรัพย์นันแล้วนําเงินไปลงทุนใหม้ตามดุลย
พินิจของผูจ้ ดั การกองทุน ภายใต้ขอ้ จํากัดการลงทุนข้างต้น
 กองทุนต่างประเทศมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี โดยจะลงทุนในตราสารหนี แต่ละตัวไม่เกินร้อยละ 2
ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพือบริหารสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนจะเลือกลงทุนในตราสารหนี ที
มีมลู ค่าการออกตราสารอย่างน้อย !"" ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะทีกองทุนเข้าลงทุน และจะไม่ลงทุนในตรา
สารหนี ทีมีการขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Bonds)
 กองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารทีมีอายุหรือมีอายุคงเหลือสันกว่าอายุกองทุนประมาณร้อยละ 5" ของ
มูลค่าการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ผลตอบแทนทีได้รบั จากตราสารทีครบกําหนดอายุก่อนวันครบกําหนด
อายุของกองทุนจะถูกนําไปลงทุนใหม่หรือถือครองเป็ นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดได้ตามดุลยพินิจของ
กองทุน
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 ผูจ้ ดั การกองทุนมุ่งลงทุนเต็มอัตรา แต่กองทุนต่างประเทศอาจถือครองเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดได้ถึง
ร้อยละ z" ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป็ นการชัวคราวในบางสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น เมือตราสาร
หนี ครบกําหนดก่อนวันครบกําหนดอายุกองทุนต่างประเทศหรืออาจถูกเรียกคืนก่อนทีตราสารหนี นันจะครบ
กําหนดอายุตราสาร หรือในกรณีทีผูจ้ ดั การกองทุนขายตราสารหนี ก่อนครบกําหนดเนืองจากคาดการณ์วา่ ตรา
สารจะถูกปรับลดอันดับความน่ าเชือถือ นอกจากนี ผูจ้ ดั การกองทุนสามารถถือครองเงินสดหรือรายการเทียบเท่า
เงินสดได้ถึงร้อยละ #"" ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศในช่วงระยะเวลา ! เดือนก่อนวันครบ
กําหนดอายุของกองทุนต่างประเทศ
 กองทุนต่างประเทศมีอายุโครงการประมาณ 1 ปี และกองทุนจะสินสุดโดยอัตโนมัติเมือครบอายุกองทุนซึงคาดว่า
จะใกล้เคียงกับวันครบกําหนดอายุกองทุนทีประมาณการไว้ โดยจะมีการแจ้งวันครบกําหนดอายุกองทุนให้ผูถ้ อื
หน่ วยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย # เดือนก่อนวันครบกําหนดอายุของกองทุนต่างประเทศเพือยืนยันการเลิกกองทุน
ค่าใช้จา่ ยทีเกิดจากการเลิกกองทุนจะเรียกเก็บจากกองทุนต่างประเทศ ในวันครบกําหนดอายุของกองทุน
ต่างประเทศ หน่ วยลงทุนทังหมดจะถูกไถ่ถอนและผูถ้ ือหน่ วยทีถือหน่ วยลงทุนจนถึงวันครบกําหนดอายุกองทุนจะ
ได้รบั ผลตอบแทนตามมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ณ วันดังกล่าว ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการเลิกกองทุนคาดว่า
อยูท่ ีประมาณ #H,""" ดอลลาร์สหรัฐฯ และทยอยตัดจ่ายตลอดระยะเวลาตังแต่ปิดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครัง
แรกจนถึงวันครบกําหนดอายุของกองทุนต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - I, Class C(USD)-Acc :
 ค่าธรรมเนี ยมการขาย (Subscription Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ 4."" ของมูลค่าเงินลงทุน
 ค่าธรรมเนี ยมการขายคืน (Redemption Fee) : ไม่เรียกเก็บ
 ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ (Management Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ !.2" ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน ปั จจุบนั เรียกเก็บร้อยละ ".z" ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์ (Trustee Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ !."" ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน โดยเรียกเก็บทีร้อยละ "."4 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สําหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
กองทุน 2" ล้านดอลลาร์สหรัฐแรก และเรียกเก็บทีร้อยละ "."! ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
สําหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทีเกิน 2" ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทังนี จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ขนตํ
ั าเดือนละ #,!2" ดอลลาร์สหรัฐ
 ค่าธรรมเนี ยมการดําเนิ นการกองทุน (Administration Fee) : สูงสุดไม่เกินร้อยละ !."" ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยเรียกเก็บทีร้อยละ "."4 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สําหรับมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิของกองทุน 2" ล้านดอลลาร์สหรัฐแรก และเรียกเก็บทีร้อยละ "."! ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน สําหรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนทีเกิน 2" ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทังนี จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการ
ดําเนินการกองทุนขันตําเดือนละ #,!2" ดอลลาร์สหรัฐ
 ค่าใช้จา่ ยรวม (Ongoing Charge) : ประมาณร้อยละ 0.55 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
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ความเสี7ยงของกองทุนต่างประเทศ
1) ความเสี7ยงจากการลงทุน (General investment risk)
การลงทุนมีความเสียง กองทุนต่างประเทศไม่ได้รบั ประกันเงินต้น การลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ได้รบั การ
คุม้ ครองจากหน่ วยงานภาครัฐเช่นเดียวกับเงินฝาก กองทุนต่างประเทศมีความเสียงจากความผันผวนของตลาด
และความเสียงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ พอร์ตการลงทุนของกองทุนอาจมีมลู ค่าลดลงเนื องจากปั จจัยเสียง
ต่างๆ และอาจส่งผลให้ขาดทุนได้ รวมถึงมูลค่าหน่ วยลงทุนอาจสูงขึนหรือตําลง
2) ไม่มีการรับประกันหรือคุม้ ครองเงินได้ ผลตอบแทน หรือเงินลงทุนเริม7 แรก (Neither income, return nor
capital of the Fund is guaranteed or protected)
ไม่มกี ารรับประกันว่าผูล้ งทุนจะได้รบั กําไรหรือไม่ขาดทุน ไม่มีการรับประกันเงินได้ ผลตอบแทน หรือเงินทุน
เริมแรกของกองทุน มูลค่าการลงทุนและเงินได้อาจเพิมขึนหรือลดลงได้ ผูล้ งทุนมีความเสียงทีจะไม่ได้รบั เงิน
ลงทุนเริมแรกคืนในช่วงระหว่างการลงทุนหรือในวันครบกําหนด มูลค่าการลงทุนในกองทุนอาจลดลงได้ ผูล้ งทุน
ควรเตรียมรับมือกับโอกาสการขาดทุนจากการลงทุน
3) ความเสี7ยงจากอายุโครงการทีจ7 าํ กัด (Limited duration risk)
กองทุนต่างประเทศมีการกําหนดอายุโครงการ และจะถูกยกเลิกอัตโนมัติเมือครบอายุโครงการ ซึงคาดว่า
โครงการมีอายุประมาณ 1 ปี จึงเหมาะกับผูล้ งทุนทีมีเป้ าหมายการลงทุนตามระยะเวลาของกองทุนต่างประเทศ
แม้วา่ ผูล้ งทุนจะสามารถไถ่ถอนหน่ วยลงทุนได้ก่อนครบอายุโครงการ
ในกรณีทีผูล้ งทุนมีการไถ่ถอนหน่ วยลงทุนก่อนครบกําหนดอายุโครงการ จะมีผลกระทบดังนี
- กองทุนไม่ได้รบั ประกันเงินได้หรือเงินต้นเมือครบกําหนดอายุโครงการ มูลค่าการขายคืนก่อนครบกําหนด
อายุโครงการจะขึนอยูก่ บั มูลค่าสินทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน ดังนัน เงินค่าขายคืนทีผูล้ งทุนได้รับอาจตํากว่า
สูงกว่าเงินลงทุนเริมแรกและไม่มกี ารรับประกันว่านักลงทุนจะได้รบั เงินต้นคืนเต็มจํานวน
- ราคารับซือคืนหน่ วยลงทุนอาจถูกปรับลดลงถึงร้อยละ ! ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเริมแรกของกองทุน ในกรณี
ทีมีการขายคืนหน่ วยลงทุนเกินกว่าระดับทีกําหนด
- ขนาดกองทุนทีลดลงอันเนื องมาจากการขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนครบกําหนดอายุโครงการ จะส่งผลกระทบ
ต่ออัตราค่าธรรมเนี ยมทีมีการจัดเก็บ โดยจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนของผูล้ งทุน
- การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนดอายุโครงการอย่างมีนัยสําคัญ อาจส่งผลให้กองทุนต่างประเทศต้อง
เลิกกองทุนก่อนครบกําหนดได้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 2 (ความเสียงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบ
กําหนด)
- การขาดสภาพคล่องของกองทุนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชําระเงินค่าขายหรือการหยุดชําระ
เงินค่าขายคืนแก่ผูล้ งทุน
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4) ความเสี7ยงจากการชําระคืนหนีก่อนครบกําหนดและการนําเงินไปลงทุนต่อ (Prepayment and reinvestment
risk)
ผูอ้ อกตราสารหนี (โดยเฉพาะผูท้ ีออกตราสารหนี ในอัตราดอกเบียสูง) อาจจ่ายคืนเงินก่อนครบกําหนด ซึงการ
ชําระคืนหนี ก่อนครบกําหนดอาจทําให้เกิดการขาดทุนในตราสารหนี ทีถูกซือในราคา Premium การชําระคืนหนี
ก่อนครบกําหนดทีไม่ได้ระบุช่วงเวลาสําหรับตราสารหนี ทีออกขายทีราคาพาร์อาจทําให้ขาดทุนได้เหมือนกับราคา
Premium ทีไม่ได้ตัดจําหน่ าย การจ่ายคืนเงินกูก้ ่อนครบกําหนดและการนําเงินสดทีได้จากการขายตราสารหนี ที
ผูจ้ ดั การกองทุนคาดว่าจะมีฐานะการเงินแย่ลงไปลงทุนต่อ ทําให้เกิดความเสียงจากตลาดและความไม่แน่ นอนใน
การหาตราสารหนี ทีใหผลตอบแทนใกล้เคียงเดิม อาจส่งผลให้ดอกเบียรับและผลตอบแทนของกองทุนลดลงได้
5) ความเสี7ยงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบกําหนด (Early termination risk)
กองทุนต่างประเทศอาจถูกยกเลิกเมือเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น เมือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนน้อยกว่า
4" ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของแต่ละชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class) น้อยกว่า #"
ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า หรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีมติพเิ ศษในการยกเลิกกองทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั
การแจ้งเลิกกองทุนล่วงหน้าอย่างน้อย # เดือนก่อนเลิกโครงการ ภายหลังการยกเลิกกองทุน สินทรัพย์ทงหมด
ั
ของกองทุนจะถูกจําหน่ ายและดําเนิ นการจ่ายคืนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุน โดยในช่วงการ
จําหน่ ายและดําเนิ นการกองทุนอาจมีมลู ค่าการลงทุนตํากว่าต้นทุนการลงทุน ทําให้ผูล้ งทุนอาจได้รบั เงินน้อยกว่า
เงินลงทุนเริมแรก อย่างไรก็ตามต้นทุนการเลิกกองทุนทีถูกตัดจําหน่ ายสะสมจนถึงวันเลิกโครงการจะถูกนํามาใช้
เป็ นค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการเลิกกองทุน และผูจ้ ดั การกองทุนจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
6) ความเสี7ยงจากข้อจํากัดในการซือหน่วยลงทุน (Limited subscription risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจพิจารณาขยายกรอบเวลาในช่วงการเสนอขายหน่ วยลงทุนครังแรก (Initial Offer Period) หรือ
อาจไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนเลย ถ้าเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
- จําหน่ ายหน่ วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครังแรกได้ตากว่
ํ า #"" ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือมูลค่าตําสุดอืน
ใดตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุน)
- ผูจ้ ดั การกองทุนมีความเห็นว่ากองทุนนี ไม่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนหรือเป็ นไปไม่ได้ทีจะจัดตังกองทุน
โดยเป็ นผลมาจากสภาพตลาดทีไม่เอืออํานวยหรืออืนๆ
ทังนี นักลงทุนจะได้รบั แจ้ง ดังนี
- การขยายกรอบเวลาการเสนอขายหน่ วยลงทุนครังแรกและการเปลียนวันครบกําหนดโครงการ
- หากผูจ้ ดั การกองทุนตัดสินใจทีจะไม่จดั ตังกองทุน ผูล้ งทุนจะได้รบั เงินลงทุนคืนทันทีเต็มจํานวน โดยหัก
ค่าธรรมเนี ยมธนาคารต่างๆ ภายหลังปิ ดการเสนอขายครังแรก
7) ความเสี7ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุนในภูมิภาค (Geographical concentration risk)
กองทุนต่างประเทศมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี ภมู ิภาคเอเชีย (รวมทังการลงทุนในตราสารหนี
ต่างประเทศทีอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทีออกหรือรับรองโดยหน่ วยงานในประเทศจีนได้ไม่เกินร้อยละ
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3" ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ทําให้มลู ค่าของกองทุนมีความอ่อนไหวต่อ การเปลียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย การแลกเปลียนต่างประเทศ สภาพคล่อง ภาษี กฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆทีจะ
ส่งผลกระทบต่อตลาดเอเชีย (รวมทังจีนด้วย)
8) ความเสี7ยงที7เกี7ยวข้องกับตราสารหนี (Risks relating to fixed income instruments)
- ความเสียงด้านเครดิต/ ความเสียงของคู่สญ
ั ญา (Credit/ counterparty risk) : กองทุนต่างประเทศมีความ
เสียงด้านเครดิตหรือความเสียงของคู่สญ
ั ญาของผูอ้ อกตราสารหนี ทีลงทุน
- ความเสียงด้านอัตราดอกเบีย (Interest rates risk) : โดยทัวไปราคาตราสารหนี จะปรับสูงขึนเมืออัตรา
ดอกเบียลดลง ในขณะทีราคาตราสารหนี จะปรับลดลงเมืออัตราดอกเบียสูงขึน
- ความเสียงด้านความผันผวนและสภาพคล่อง (Volatility and liquidity risk) : ตราสารหนี ในประเทศตลาด
เกิดใหม่อาจมีความผันผวนสูงกว่าและมีสภาพคล่องตํากว่าประเทศทีพัฒนาแล้ว โดยราคาของตราสารทีซือ
ขายมีความผันผวน ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซือและราคาเสนอขายอาจจะกว้างและทําให้กองทุนอาจมี
ต้นทุนในการซือขายตราสารอย่างมีนัยสําคัญ
- ความเสียงจากการถูกปรับลดอันดับความน่ าเชือถือ (Credit rating downgrading risk) : อันดับความ
น่ าเชือถือของตราสารหรือผูอ้ อกตราสารอาจถูกลดอันดับได้ ซึงส่งผลกระทบทางด้านลบต่อมูลค่าของกองทุน
โดยผูจ้ ดั การกองทุนอาจจะขายหรือไม่ขายตราสารหนี ทีถูกลดอันดับความน่ าเชือถือนันได้
- ความเสียงจากอันดับความน่ าเชือถือของตราสาร (Credit rating risk) : อันดับความน่ าเชือถือทีถูกกําหนด
โดยบริษัทจัดอันดับความน่ าเชือถือ อาจจะเผชิญกับข้อจํากัดต่างๆ และไม่รบั ประกันความน่ าเชือถือของตรา
สารหรือผูอ้ อกตราสารได้ตลอดเวลา
- ความเสียงจากการลงทุนในตราสารหนี ภาครัฐ (Sovereign debt risk) : กองทุนต่างประเทศลงทุนในตรา
สารทีออกหรือรับประกันโดยรัฐบาล อาจเผชิญความเสียงด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ หากเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ รัฐบาลประเทศต่างๆทีเป็ นผูอ้ อกตราสารอาจไม่สามารถหรือไม่ประสงค์ทีจะจ่ายคืน
เงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย เมือครบกําหนด หรืออาจส่งคําร้องขอให้กองทุนปรับโครงสร้างหนี ซึงกองทุน
อาจขาดทุนเมือมีการผิดนัดชําระจากภาครัฐได้
- ความเสียงจากการประเมินมูลค่า (Valuation risk) : การประเมินมูลค่าการลงทุนของกองทุนอาจเกียวข้อง
กับความไม่แน่ นอนและการใช้ดุลยพินิจ ซึงหากการประเมินนันไม่ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบกับมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
9) ความเสี7ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging market risk)
กองทุนต่างประเทศลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึงอาจทําให้ความเสียงเพิมขึนและมีปัจจัยทีต้องพิจารณาเป็ นพิเศษ
มากกว่าการลงทุนในตลาดทีพัฒนาแล้ว อาทิ ความเสียงด้านสภาพคล่อง ความเสียงหรือการควบคุมอัตรา
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แลกเปลียน ความแน่ นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ นโยบาย ความเสียงด้านกฎหมายหรือข้อบังคับและภาษี
ความเสียงด้านการชําระราคา ความเสียงในการเก็บรักษาทรัพย์สิน และความผันผวนทีมากกว่า
10) ความเสี7ยงจากการกระจุกตัวของการลงทุน (Concentration risk)
กองทุนต่างประเทศเน้นลงทุนในตราสารหนี ทีอยูใ่ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทําให้มลู ค่าของกองทุนอาจมี
ความผันผวนมากกว่ากองทุนทีมีกลยุทธ์การลงทุนทีหลากหลาย ซึงอาจส่งผลกระทบด้านลบต่อกองทุนและผู ้
ลงทุนได้
11) ความเสี7ยงจากอัตราแลกเปลี7ยน (Currency and foreign exchange risk)
กองทุนต่างประเทศอาจจัดตังชนิ ดหน่ วยลงทุน (Class) ในสกุลเงินอืน กองทุนอาจลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์ที
อยูใ่ นสกุลเงินอืนทีไม่ใช่สกุลเงินหลักหรือสกุลเงินในชนิ ดหน่ วยลงทุนนันๆ ทําให้มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อาจได้รบั ผลกระทบทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนระหว่างสกุลเงินต่างๆ และจากการ
เปลียนแปลงในการควบคุมอัตราแลกเปลียน
12) ความเสี7ยงจากการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าและการป้ องกันความเสี7ยง (Derivatives and hedging
risk)
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจใช้ตราสารทีมีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสียง แต่จะไม่ใช้เพือการลงทุน กองทุน
ไม่มกี ารรับประกันว่าการใช้กลยุทธ์ เทคนิ ค และตราสารทีมีสญ
ั ยาซือขายล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสียงจะทําให้
ความเสียงของกองทุนหมดไปอย่างมีประสิทธิภาพ การป้ องกันความเสียงอาจไม่มปี ระสิทธิภาพหรือไม่เป็ นผล ใน
กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์กองทุนอาจขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญได้
13) ความเสี7ยงจากการลงทุนในหุน้ กูแ้ ปลงสภาพที7มีเงื7อนไข (Contingent convertibles risk)
- หุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีมีเงือนไข (Contingent convertibles bonds) เป็ นตราสารหนี ชนิ ดหนึ งทีออกโดยสถาบัน
การเงิน ซึงอาจถูกแปลงเป็ นตราสารทุน หรือถูกบังคับให้ปรับลดเงินต้นหากเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุไว้
ล่วงหน้า โดยทัวไปเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกียวกับฐานะทางการเงินของผูอ้ อกตราสาร เมือตลาดอยูใ่ นภาวะ
วิกฤต สภาพคล่องของผูอ้ อกตราสารอาจแย่ลงอย่างมีนัยสําคัญ และอาจต้องลดราคาลงอย่างมากเพือขายหุน้
กูแ้ ปลงสภาพทีมีเงือนไข
- หุน้ กูแ้ ปลงสภาพทีมีเงือนไข มีความเสียงมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี หรือหุน้ กูแ้ ปลงสภาพทัวไป และ
ตราสารทุนบางประเภท เนื องจากการจ่ายคูปองอาจถูกพิจารณาและถูกยกเลิกได้ทุกเวลาด้วยเหตุผลต่างๆ
การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - I (กองทุนต่างประเทศ) ได้ถกู
คัดเลือกมาเฉพาะส่วนทีสําคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนัน ในกรณีทีมีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้อง
กับฉบับภาษาอังกฤษให้ถอื ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นเกณฑ์ ทังนี หากกองทุนต่างประเทศมีการเปลียนแปลงข้อมูล
ข้างต้นใด ๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพือให้สอดคล้องกับกองทุนต่างประเทศ
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1.8

คําถามและคําตอบเกี7ยวกับสัญญาซือขายล่วงหน้าทีม7 ิได้มีวตั ถุประสงค์เพื7อลดความเสีย7 ง หรือตราสารทีม7 ี
สัญญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN)
.r. กองทุนรวมกําหนดอัตราส่วนการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าหรือตราสารที7มีสญ
ั ญาซือขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) อย่างไร
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าทีมิได้มีวตั ถุประสงค์เพือลดความเสียง โดย จํากัด net exposure
ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยต้อง ไม่เกิน #""% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารทีมีสญ
ั ญา
ซือขายล่วงหน้าแฝงในอัตราส่วนไม่เกินกว่าทีประกาศกําหนด โดยรายละเอียดการคํานวณมูลค่าการลงทุน
หรือมีไว้ซึงสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือการคํานวณอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
.r. ผลกระทบทางลบที7มากทีส7 ุดจากการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าหรือตราสารที7มีสญ
ั ญาซือขาย
ล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ต่อเงินทุนของกองทุนรวมเป็ นอย่างไร
หากราคาหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผันผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็ นไปตามทีคาดการณ์จนอาจทํา
ให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า หรือตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญาซือขาย
ล่วงหน้าแฝง อย่างไรก็ตาม การขาดทุนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ #"" ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ทังนี บริษัทฯ จะศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทีเกียวข้องทีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรับเปลียนสถานะการ
ลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าให้ทนั เหตุการณ์โดยการคํานวณอัตราส่วนในการลงทุนทีเหมาะสมกับ
ภาวการณ์เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ ลอดเวลา

2.

กองทุนนีมีขอ้ กําหนดการซือขายหน่วยลงทุนอย่างไร

2.1

วิธีการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
การขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขันตําในการลงทุนครังแรก
มูลค่าขันตําของการสังซือครังถัดไป

2"" บาท
ไม่กาํ หนด

ผูล้ งทุนทีประสงค์จะซือหน่ วยลงทุน สามารถติดต่อได้ที บลจ. กสิกรไทย จํากัด โทร. " !354 4HHH และรายชือ
ตัวแทนจําหน่ายตามข้อ z.3
ทังนี ผูล้ งทุนสามารถซือหน่ วยลงทุน ในเวลาเริมทําการของบริษัทจัดการและธนาคารถึงเวลา 15.30 น.
ผูล้ งทุนสามารถชําระค่าซือหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คําสังจ่ายเงิน หรือวิธีอนใดที
ื
บริษทั จัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ โดยในกรณีทีสังซือหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุนรายอืนทีมิใช่ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ผูส้ งซื
ั อหน่ วยลงทุน
ต้องขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายเพือเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ทีบริษัท
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จัดการได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตีแบงก์
กรณีทีสังซือหน่ วยลงทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ผูส้ งซื
ั อหน่ วยลงทุนอาจชําระเป็ นเงินสด หรือเช็ค
ดราฟต์ คําสังจ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอืนใดทีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ทันที และขีดคร่อม
เฉพาะสังจ่ายเพือเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปรับปรุงเปลียนแปลงข้อมูลเกียวกับบัญชีรับชําระค่าซือหน่ วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือ
ว่าปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีชําระค่าจองซือหน่ วยลงทุนด้วยวิธีอืนใดทีมิใช่เงินสด ผูล้ งทุนจะต้องลงวันทีให้บริษัทจัดการ
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขาย
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนก่อนสินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนได้ หากมี
การสังซือหน่ วยลงทุนครบตามจํานวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิ ดประกาศไว้ทีสํานักงานของบริษัทจัดการและ
ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ทีจะเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตั ถุประสงค์ทีจะไม่เสนอ
ขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ีมีถิน
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมีถินทีอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สนิ ของบุคคลดังกล่าว
และบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึงจัดให้มีขึนและดําเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการทีจะ
ไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคลดังทีกล่าวมาข้างต้น
การรับซือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริษทั จัดการจะดําเนิ นการรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึงมีชือปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ
เวลา H."" น. ของวันทีบริษทั จัดการดําเนิ นการรับซือคืนหน่ วยลงทุน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
ทราบภายใน #2 วันทําการนับจากวันถัดจากวันทีจดทะเบียนกองทุน ทังนี บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตก
ลงสังขายคืนหน่ วยลงทุนตามระยะเวลาทีบริษัทจัดการกําหนด
บริษทั จัดการอาจมีนโยบายรับซือคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะรับซือคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนเงินทีจัดสรร
โดยประมาณไม่เกินเงินสดทีได้รับจากดอกเบียรับ และ/หรือกําไรจากเงินลงทุน ของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอืน หลังกันเงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
ในการรับซือคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายบริษัทจัดการจะรับซือคืนหน่ วยลงทุนทีเหลืออยูท่ งหมดของผู
ั
ถ้ อื หน่ วยลงทุน
โดยจะรับซือคืนเป็ นจํานวนเงินทีจัดสรรจากเงินสดรับทีได้จากดอกเบีย หรือจากเงินต้นของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอืน หลังกันเงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
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โดยในการรับซือคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซือคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซือ
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสัน หรือกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ระยะ
สัน (กองทุนปลายทาง) ตามทีระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางทีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั คํานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการรับซือคืน
หน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ผูส้ งขายคื
ั
นหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสังขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่า
เหมาะสมและจะอนุ ญาตเป็ นกรณีพเิ ศษสําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิทีจะเรียกคืนสมุดบัญชี
แสดงสิทธิ ในกรณีทีบริษัทจัดการปิ ดบัญชีกองทุนไม่วา่ ด้วยเหตุใด
2.2

กรณีใดที7บริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการสงวนสิทธิทีจะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพือประโยชน์ของบุคคลดังต่อไปนี
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ีมีถินฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึงโดยปกติมี
ถินทีอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึงจัดให้มีขึน
และดําเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
(2) บุ ค คลที ปฏิ เสธไม่ ให้ข อ้ มู ล หรื อ เอกสารใดๆ และ/หรื อ ไม่ ให้ค วามยิน ยอมในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ อ
หน่ วยงานทีเกียวข้อง เพือการทีบริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหน้าทีเกียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
หรือในกรณีทีบริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสังซือหน่ วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชือเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของ
กองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน

2.3

กองทุนนีมีขอ้ กําหนดเกี7ยวกับการเลื7อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่วยลงทุน
อย่างไร
บริษทั จัดการอาจเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีได้มีคาํ สังขายคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดังต่อไปนี
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีทีเข้าเหตุดังต่อไปนี
โดยได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุทีทําให้กองทุนไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาทีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือคืน
หน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงาน

รายการคําถามและคําตอบเกียวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ !"!#A

13

การชดเชยราคา
การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
(ก) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ทีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาํ สังขายคืนหน่ วยลงทุน
นัน เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทีมีคาํ สังขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลือนกําหนดการชําระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืนและผูล้ งทุนทัวไปให้ทราบเรืองดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ
โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการ
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)
ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทังนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผูด้ แู ลผลประโยชน์ดาํ เนิ นการ
แทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสังขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษทั จัดการจะรับซือคืนหน่ วยลงทุนนัน โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามลําดับวันทีส่งคําสังขายคืน
ก่อนหลัง
2.4

กองทุนนีมีขอ้ กําหนดเกี7ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รบั ซือคืน หรือไม่สบั เปลี7ยนหน่วยลงทุนตามคําสั 7ง อย่างไร
1. บริษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซือคืน หรือไม่รบั สับเปลียนหน่ วยลงทุนตามคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนทีได้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุนได้ ใน
กรณีทีปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือขายได้ตามปกติ
(2) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ งดังนี
โดยได้รับความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว ซึงให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อน
ผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอืนใดเพือคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(3) กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี เกิดขึน ซึงก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีที
กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ทีทําให้ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออก
จากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุทีทําให้กองทุนไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ทีลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึงเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
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(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสังซือหน่ วยลงทุนทีรับไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสังซือหน่ วยลงทุนแก่
ผูล้ งทุนเฉพาะราย เนื องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน ๆ มีส่วนเกียวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่าง
หนึ งดังนี
1. การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกียวกับการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําทีเป็ นการปฏิบตั ิตามคําสังเกียวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการไม่สามารถดําเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าได้ใน
สาระสําคัญ
(ค) บริษทั จัดการตรวจสอบแล้วพบว่าผูส้ งซื
ั อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลทีมิใช่ผูล้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนราย
ใหญ่พิเศษตามบทนิ ยามทีกฎหมายก.ล.ต. กําหนด
(5) อยูใ่ นระหว่างดําเนิ นการเปลียนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของบริษัทจัดการอันเนื องมาจากการทีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ทีเป็ น
หน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึงกระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
2. เมือปรากฏเหตุขา้ งต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รบั ซือคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคําสังซือ
หรือคําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดังต่อไปนี
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหรือคําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่
ขายหรือไม่รบั ซือคืนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (1) ข้อ 11.1 (2) ข้อ 11.1 (3) หรือ
ข้อ 11.1 (5) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืนและผูล้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการหยุดรับคํา
สังซือหรือคําสังขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซือคืนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหรือคําสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนพร้อมทังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนิ นการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้สาํ นักงาน
ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทีบริษทั จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซือคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหรือคําสัง
สับเปลียนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) ข้อ 11.1 (2) ข้อ 11.1 (3) และข้อ 11.1 (5) ข้างต้น เกิน 1 วันทํา
การ บริษัทจัดการจะดําเนิ นการดังต่อไปนี ก่อนการเปิ ดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่ วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ
วันทําการสุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสังซือหรือคําสังขายคืน
หน่ วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทีมีคาํ สังซือหรือคําสังขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซือคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืนและผูล้ งทุนทัวไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคําสังซือหรือ
คําสังขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีทีบริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือคืน หรือไม่รบั สับเปลียนหน่ วยลงทุนตามคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสัง
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สับเปลียนหน่วยลงทุนทีได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุน บริษทั
จัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่ วย
ลงทุนก็ได้
2.5

กองทุนนีมีขอ้ กําหนดเกี7ยวกับการหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
เพือคุม้ ครองประโยชน์ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีทีมีความจําเป็ นเพือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงิน ของประเทศ หรื อเพื อรัก ษาเสถี ยรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืนหรือคําสังสับเปลียนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการ
ชัวคราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน !" วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ข ยายระยะเวลาหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคํา สังสับเปลียนหน่ วยลงทุ น
ออกไปได้

2.6

วิธีการสับเปลี7ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลียนหน่ วยลงทุนได้

2.7

กองทุนนีกาํ หนดเงื7อนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนอย่างไร
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึงประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืนคําขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองทีนายทะเบียนพร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมือนายทะเบียนได้บนั ทึกชือผูร้ บั โอน
หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึงนายทะเบียนจะทําการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ ับโอน
ภายใน 4" วันนั บแต่วนั รับคําขอโอนหน่ วยลงทุน ทังนี ผูร้ บั โอนมีหน้าทีจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตาม
กําหนดเวลาทีนายทะเบียนนัดหมาย
ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่วา่ ทอด
ใดๆ ในกรณีต่อไปนี
#. การโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะทําให้การถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัด
การถือหน่ วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกียวกับ
ข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษทั จัดการ และทีแก้ไขเพิมเติมในอนาคต
!. การโอนหน่ วยลงทุนส่งผลให้บริษทั จัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีทีเกียวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทังนี ข้อกําหนดเกียวกับ
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FATCA เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในหัวข้อ !" ของโครงการจัดการกองทุนรวม เรือง "ข้อกําหนดเกียวกับ FATCA
และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน"
2.8

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบมูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้จาก
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษทั จัดการทีหมายเลขโทรศัพท์ " !354 4HHH
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือทีโทร. " !HHH HHHH

3.

สิทธิของผูถ้ ือหน่วย

3.1

กองทุนนีมีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เงื7อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
เมือบริษัทจัดการหรื อผูส้ นั บสนุ น การขายหน่ วยลงทุนได้รับใบคําขอเปิ ดบัญชีและใบคําสังซือหน่ วยลงทุ นของ
กองทุนทีกรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามทีระบุไว้ในหัวข้อ "เอกสารหลักฐาน
ในการขอเปิ ดบัญชี" และผูจ้ องซือหรือผูส้ งซื
ั อหน่ วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดําเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผูจ้ องซือ
หรือผูส้ ังซือหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน โดยผูจ้ องซือหรือผูส้ ังซือหน่ วยลงทุนมีหน้าทีทีจะมารับสมุดบัญชีแสดง
สิทธิดว้ ยตนเองและจะต้องลงลายมือชือในบัตรตัวอย่างลายมือชือและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบี ยนจะจดแจ้งชือผูจ้ องซือหรือผูส้ ังซือเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น ในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ต่อเมือบริ ษัท
จัดการได้รบั ชําระค่าซือหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซือหรือผูส้ งซื
ั อนั นได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนจาก
บริษัทจัด การเรี ยบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุด บัญ ชีแสดงสิทธิที บริษัทจัดการออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซือหรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้
ในกรณีทีผูถ้ ือหน่ วยลงทุน 2 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเหล่านันเป็ นผู ้
ถือหน่ วยลงทุน ร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชือร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพือ
สังซือหรือขายคืนหน่ วยลงทุน และมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทังเป็ นผูไ้ ด้รับเงินทีได้จากการขายคืนหน่ วย
ลงทุน
อนึ ง ในกรณีทีเป็ นการซือหน่ วยลงทุน จํานวนเงินทีปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนเงินที
ผูล้ งทุนชํา ระเป็ นค่าซือหน่ วยลงทุน ตามคําสังซือหน่ วยลงทุ น เท่า นั น มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการได้รับจัดสรร

รายการคําถามและคําตอบเกียวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ !"!#A

17

หน่ วยลงทุน ทังนี ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องนํ าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนไปปรับรายการอีกครังเพือแสดง
จํานวนหน่ วยลงทุนทีได้รบั จัดสรร
บริ ษัทจัด การกองทุ นรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เพือให้ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนสามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอืนได้
ในกรณี ทีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจําเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่ วยลงทุนมอบ
ให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
3.2

กองทุนนีมีขอ้ จํากัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่ วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนทีจําหน่ ายได้
แล้วทังหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรือง
หลักเกณฑ์เกียวกับข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าทีของบริษทั จัดการ

3.3

หากผูล้ งทุนต้องการร้องเรียนจะทําได้อย่างไร
ติดต่อบริษัทจัดการที โทร. " !354 4HHH หรือ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที โทร. " !!34 3""" หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ที โทร. " !!‹‹ ####

3.4

กองทุนนีมีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร
ไม่มี

4.

บุคคลที7เกี7ยวข้องกับการดําเนินงานของกองทุน

4.1

รายชื7อคณะกรรมการ
นายพัชร สมะลาภา
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดํารงชิตานนท์
นางนิ ศานาถ อู่วฒ
ุ ิพงษ์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รายชื7อผูบ้ ริหาร
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
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นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นายชัชชัย สฤษดิŒอภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นางสาวเอือพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นายเขมชาติ สุวรรณกุล
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางหทัยพัชร์ ชูโต
นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายยุทธนา สินเสรีกุล
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิŒ
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย

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

4.2

จํานวนกองทุนรวมทังหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที7 s พฤษภาคม uvw)
มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จํานวน #‹H กองทุน

4.3

มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที7 s พฤษภาคม uvw)
มูลค่าสินทรัพย์กองทุนรวมภายใต้การจัดการ 1,059,369,920,843.54 บาท

4.4

รายชื7อคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์

ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิŒอภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิŒวฒ
ั นะเสถียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิŒ

กรรมการผูจ้ ดั การ
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนผสม
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นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายประมุข มาลาสิทธิŒ
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวปรานี เกียรติชยั พิพฒ
ั น์
4.5

ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสํารองเลียงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสํารองเลียงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ
ผูบ้ ริหารฝ่ ายสํานักบริหารความเสียง
ผูบ้ ริหารฝ่ ายสํานักวิจยั

รายชื7อผูจ้ ดั การกองทุน

ผูจ้ ดั การกองทุนหลัก
รายชื7อ
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณกันตยา
- Master of Science in Finance
University of Warwick, United
พสุหิรญ
ั นิกร
Kingdom
- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์
(International Programme),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายชื7อผูจ้ ดั การกองทุนสํารอง
รายชื7อ
ประวัตกิ ารศึกษา
คุณนาวิน
- Master of Business
Administration in Finance and
อินทรสมบัติ
Derivatives, University of North
Carolina at Chapel Hill, United
States
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครืองกล,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทํางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก บลจ.
กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ
และการลงทุนทางเลือก
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives,
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ

ประสบการณ์การทํางาน
- Chief Investment Officer บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- รองกรรมการผูจ้ ดั การและประธานบริหารการลงทุน
ต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- Assistant Managing Director
Equity and Derivatives Trading Group
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
- Vice President
Direct Investment
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY CO.,LTD
- Chief Financial Officer,
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รายชื7อผูจ้ ดั การกองทุนสํารอง
รายชื7อ
ประวัตกิ ารศึกษา

คุณประมุข
มาลาสิทธิy

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน, The University of
Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี ภาควิชาการบัญชี,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณชุณหวรรณ
ขัตตินานนท์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ
สาขาการเงิน, University of Texas
at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี สาขาการบัญชี
(International Programme),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณพีรกานต์ ศรีสุข

-Master of Science in Finance,
London School of Economics and
Political Science (LSE), United
Kingdom
-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทํางาน
CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD
- Assistant Vice President
กองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
- Assistant Vice President
Investment Banking Department
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
- Exploration Engineer,
SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER
- ผูบ้ ริหารกองทุนต่างประเทศ
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศและ
การลงทุนทางเลือก
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ
และการลงทุนทางเลือก
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และ
จัดการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยนักวิจยั Hunter Investment Co., Ltd.
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศและ
การลงทุนทางเลือก
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ
และการลงทุนทางเลือก
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก บลจ.
กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- Product Controller (Associate)
Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE BANK
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รายชื7อผูจ้ ดั การกองทุนสํารอง
รายชื7อ
ประวัตกิ ารศึกษา

คุณอาภา เจตจํารัส

คุณอริยา
เต็มรังสิธรรัตน์

คุณวีรยา จุลมนต์

คุณวรุณ
บุญรําลึกถนอม

คุณวรรกมล ลี
วาณิชย์

- MBA, MIT Sloan School of
Management, United States
- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี สาขาการบัญชี
(International Programme),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการเงิน
(International Programme),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี สาขาการบัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท International
Securities, Investment and
Banking, University of Reading,
United Kingdom
-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการเงิน
(International Programme),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทํางาน
(LONDON, UNITED KINGDOM)
-Risk & Control Analyst
Exotic Trade Review (Equity & Rates Derivatives),
DEUTSCHE BANK (LONDON, UNITED KINGDOM)
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก บลจ.
กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
บลจ. กสิกรไทย จํากัด

- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส, ฝ่ ายจัดการกองทุน
ต่างประเทศ, บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน, ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการเงินทุนสํารอง,
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ าย Corporate Solutions –
Pension, บริษัท อเมริกนั อินเตอร์แนชชันแนลแอสชัว
รันส์ จํากัด (AIA)
- ผูจ้ ดั การกองทุน, ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ บลจ.
กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ
และการลงทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน, ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ บลจ.
กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ
และการลงทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, ฝ่ าย International Investment
& Product Strategy บลจ.ไทยพาณิชย์
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ, บลจ.
กสิกรไทย จํากัด
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รายชื7อผูจ้ ดั การกองทุนสํารอง
รายชื7อ
ประวัตกิ ารศึกษา

คุณณัฐฏพิชา
กิตดิ าํ รงค์เจริญ

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์,
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณนภัสสร เจียมจิต - Master of Science in Finance
(MSc), University of Strathclyde
- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี สาขาการบัญชี,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทํางาน
- ผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. กรุงไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. ธนชาต จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ,
บลจ. พรินซิเพิล จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, บลจ. ฟิ นันซ่า จํากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ, บลจ.
กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
- นักวิเคราะห์เครดิตและผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน, กองทุน
บําเหน็ จบํานาญข้าราชการ

ผูล้ งทุนสามารถดูรายชือผูจ้ ดั การกองทุนสํารองเพิมเติมได้ที Website: www.kasikornasset.com
หน้าทีร7 บั ผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม
 พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารทีจะลงทุน
4.6

รายชื7อตัวแทนจําหน่าย











บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-3456
บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) โทร. 02-684-8888
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02-680-1000
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด โทร. 02-680-6000
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1116, 02-618-1019
บริษทั หลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-841-9100
บริษทั หลักทรัพย์ นายหน้าซือขายหน่ วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั จํากัด โทร. 083-842-8337
บริษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-657-7171
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จํากัด โทร. 02-697-3800
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บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-9234
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทร. 02-672-5900
ธนาคารออมสิน โทร. 02-614-9821
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800 ต่อ 808,809
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8996
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000
บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000 ต่อ 7381-2
บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-648-1777
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด โทร. 02-695-5555 ต่อ 5847-9
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5000 ต่อ 3870
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากัด โทร. 02-660-6666
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8852
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1718
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9999
บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด โทร. 02-633-6000
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000
บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนีตี จํากัด โทร.0-2088-9100, 0-2343-9500, 0-2088-9399
บริษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด โทร. 02-861-5508
บริษทั เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด โทร. 1766
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02-009-8888
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จํากัด โทร. 02-026-5100
บริษทั หลักทรัพย์นายหน้าซือขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด โทร. 02-026-6222
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด โทร. 02-949-1999
บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
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4.7

ใครเป็ นผูด้ แู ลปรับปรุงรายชื7อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื7อให้การชําระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนเป็ นไปอย่างถูกต้อง
นายทะเบียนกองทุนคือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 0 2470 1976-83

4.8

ใครเป็ นผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดการให้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดการลงทุนที7ตกลงไว้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ที โทร. " !!‹‹ ####
นอกจากหน้าทีตามสัญญาแต่งตังผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั มีหน้าทีตามกฎหมายในการรักษา
ผลประโยชน์ของผูล้ งทุนด้วย

5.

ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ7มเติมเกี7ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษทั จัดการทีหมายเลขโทรศัพท์ " !354 4HHH
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ปั จจัยความเสีย7 งเกี7ยวกับการลงทุน
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ !"!#A มีนโยบายทีจะลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของกองทุน
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - I, Class C(USD)– Acc โดยมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
ดังกล่าวอาจเพิมขึนหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอืนทีกองทุนลงทุน ทําให้
มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนอาจได้รบั ผลกระทบทังทางด้านบวกหรือลบจากปั จจัยความเสียงต่างๆ ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัด
เพียงความเสียงดังต่อไปนี
 ความเสี7ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพ ย์ (Market Risk) เป็ นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงของ
ปั จ จัย ต่ า งๆ เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ สังคมและการเมื อ งของแต่ ล ะประเทศ สถานการณ์ ข องตลาดเงิน ตลาดทุ น อัต รา
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารทีกองทุ น ลงทุ นไว้ และส่งผลให้มูล ค่าหน่ วย
ลงทุนมีความผันผวน
 ความเสี7ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) เนื องจากกองทุนมุ่งเน้นทีจะลงทุนในประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยทัวไปตลาดประเทศกําลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่มกั จะมีขนาดเล็กและมีสภาพ
คล่องตํา รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และข้อกฎหมายต่างๆ เมือเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว การ
ลงทุนในประเทศดังกล่าวจึงมักจะเผชิญกับความเสียงสูงกว่าตลาดของประเทศทีพัฒนาแล้ว และมีอีกหลายปั จจัย อันได้แก่
ข้อจํา กัดด้า นการลงทุ น และการนํ าเงิน กลับ เข้า ประเทศ ความผัน ผวนของอัต ราแลกเปลี ยน ความผัน ผวนของตลาด
นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ความไม่มนคงทางการเมื
ั
องและภาวะเศรษฐกิจใน
ระดับ ประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจํากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปลียนเงิน ตราต่ างประเทศ ข้อ
กฎหมายหรือข้อจํากัดอืนๆในระดับประเทศ รวมถึงความไม่พร้อมของระบบการชําระราคา เป็ นต้น
 สภาพคล่ อ งของหลัก ทรัพ ย์ที7 ก องทุ น ลงทุ น (Liquidity Risk) ซึ งเกิ ด ขึน จากการที กองทุ น ไม่ ส ามารถจํา หน่ า ย
หลักทรัพย์ทีลงทุ นได้ในราคาทีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร หรือตลาดหลักทรัพ ย์ทีกองทุ นทําการซือขาย
หลักทรัพย์อาจจะหยุดรับคําสังซือขายเนื องจากสภาวะตลาดในขณะนั น ความเสียงข้างต้นอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วย
ลงทุน อย่างไรก็ดี กองทุ นสามารถลดความเสียงด้านสภาพคล่อ งได้โดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุ นต่ างประเทศที มี
สภาพคล่อง และมีเงือนไขการซือขายหน่ วยลงทุนทีสอดคล้องหรือเอือกับการซือขายหน่ วยลงทุนของกองทุน
 ความเสี7ยงของการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซึงเกิดจากความเสียงที
กองทุนมีฐานะการลงทุนอยูใ่ นหลายประเทศ ซึงปั จจัยหรือตัวแปรของความเสียงอาจจะแตกต่างไปจากปั จจัยหรือตัวแปรใน
การลงทุ นในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี ยน ปั จจัยด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรื อ
ข้อบังคับทีแตกต่างกัน ข้อจํากัดในการแลกเปลียนสกุลเงิน ข้อจํากัดเกียวกับการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของ
หน่ วยงานของรัฐ รวมถึงวิธีและหลักทีใช้ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึนอยูก่ บั สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติ
ต่อการลงทุน และปั จจัยทีมีอยู่เฉพาะในประเทศนัน ๆ ฯลฯ แต่ทังนี ความเสียงจากปั จจัยดังกล่าวข้างต้น ติดตามวิเคราะห์
ปั จจัยทีจะมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสมําเสมอและต่อเนื อง
 ความเสี7ยงจากอัตราแลกเปลี7ยน (Exchange Rate Risk) เป็ นความเสียงจากการลงทุนในต่างประเทศ ทําให้กองทุนมี
ความเสียงจากการเคลือนไหวของเงินตราต่างประเทศ ซึงเกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ปั จจัยพืนฐานทาง
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทางการเมืองทังในและนอกประเทศ การเก็งกําไร
ค่าเงิน เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียนตาม
ดุ ล ยพิ นิ จของผู้จัด การกองทุ น ซึงการลงทุ น ในสัญ ญาซื อขายล่ ว งหน้ า ดัง กล่ า วอาจไม่ ได้ป้ องกัน ความเสี ยงจากอัต รา

รายการคําถามและคําตอบเกียวกับกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ !"!#A

26

แลกเปลียนทังจํานวน ทังนี กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสียงด้านอัตราแลกเปลียน
อย่างระมัดระวังเพือให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ณ ขณะนันมากทีสุด
 ความเสี7ยงจากกฎข้อบังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมักจะเผชิญกับความเสียงอัน
เนื องจากหลายปั จจัย เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลียน ความผันผวนของตลาด การเข้าแทรกแซงภาคเอกชนของ
รัฐบาล ข้อจํากัดเรืองการเข้าถึงข้อมูลและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเข้มงวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎข้อบังคับต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพ ย์ ความไม่มันคงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ข้อจํากัดหรื อ
กฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้ อหรือเงินฝื ด รวมถึงความไม่
พร้อมของระบบการชําระราคาและ/หรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ เป็ นต้น
 ความเสี7ยงจากข้อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสียงทีรัฐบาลของประเทศที
กองทุนเข้าไปลงทุ น อาจออกมาตรการในภาวะทีเกิดวิกฤตการณ์ทีไม่ปกติ หรือเกิดการเปลียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
การเมืองหรือสังคม ทําให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึงอาจส่งผลให้ ผูล้ งทุนอาจได้รบั ชําระเงินค่าขาย
คืนหน่ วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาทีกําหนดไว้ในหนังสือชีชวน
 ความเสี7ยงจากการใช้ดลุ ยพินิจของผูจ้ ดั การกองทุนในการคัดเลือกหลักทรัพย์ เนื องจากกองทุนต่างประเทศพึงพา
ดุลยพินิจและความสามารถของทีมผูจ้ ดั การกองทุนในการคัดเลือกหลักทรัพย์ทีกองทุนลงทุน ซึงแม้วา่ ความสามารถของทีม
ผูจ้ ัดการกองทุ นจะเป็ นทียอมรับ แต่กองทุ นไม่สามารถรับประกันผลการดําเนิ นงานของกองทุนหรือความสําเร็จในการ
บริหารจัดการได้ ในกรณีทีทีมผูจ้ ดั การกองทุนประสบความล้มเหลวในการบริหารกองทุน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วย
ลงทุนของกองทุนได้
 ความเสี7ยงจากการรับชําระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซึงเกิดจากความล่าช้าของการรับชําระคืนเงินลงทุนจาก
ความแตกต่างทางด้านเวลา และขันตอนในการซือขายทีต่างกันระหว่างหน่ วยงานทีเกียวข้อง อย่างไรก็ดี ทางกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี ทีมีลักษณะคล้ายเงินฝาก หรือ ตราสารแห่งหนี ทวไป
ั หรือ เงินฝากในสถาบันการเงินตาม
กฎหมายไทย เพือรักษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสียงจากการรับชําระคืนเมือมีการรับซือคืนหน่ วยลงทุนจากผู ้
ลงทุน
 ความเสี7ยงที7เกิดจากการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ความเสียงทีเกิดจากราคาของหลักทรัพย์อา้ งอิงมีความผัน
ผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปั จจัยต่างๆเช่น อัตราดอกเบีย อัตราแลกเปลียน หรือปั จจัยทางเศรษฐกิจอืนๆ ทีเกียวข้อง ซึง
ส่งผลให้ราคาของสัญญาซือขายล่วงหน้ามีการเปลียนแปลงอย่างมีนัยสํา คัญ และเนื องจากสัญญาซือขายล่ วงหน้า มีการ
ประเมินมูลค่าตามราคาตลาดทุกวัน ซึงอาจจะทําให้ราคาของสัญญาซือขายล่วงหน้าปรับเพิมขึนหรือลดลงอย่างมากโดย
อาจจะเป็ นไปในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามกับหลักทรัพย์ทีกองทุนได้ลงทุน
 ความเสี7ยงที7เกี7ยวข้องกับการลงทุนในตราสารที7มีอตั ราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) กองทุน

อาจลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี อืนๆ ซึงรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงตราสารหนี ทีมีอนั ดับความน่ าเชือถือตํากว่า
อันดับ ที สามารถลงทุ นได้ (Non-Investment Grade) และที ไม่ได้มีการจัดอันดับความน่ าเชือถื อ (Unrated) ที มี
อัตราผลตอบแทนสูง ตราสารเหล่านี มกั มิได้มีการซือขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ และมักมีการซือขายในศูนย์ซือขาย
นอกตลาดหลักทรัพย์ซึงมีความโปร่งใสน้อยกว่า และมีส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซือกับราคาเสนอขายทีกว้างกว่า
นอกจากนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารทีผูอ้ อกตราสารไม่ได้มีหลักทรัพย์ซือขายอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งใดๆ ซึง
ทําให้การป้ อ งกันความเสียงทีเกียวข้องกับการลงทุนดังกล่าวทําได้ยากยิงขึน นอกจากนี ผูอ้ อกตราสารทีมีอตั รา
ผลตอบแทนสูงมักมีความเสียงทีเกิดจากความไม่แน่ นอนเกียวกับสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อันอาจทําให้ผู ้
ออกตราสารไม่สามารถชําระดอกเบี ยและเงินต้น ได้ตามกําหนดซึงสูงกว่าผูอ้ อกตราสารที มีผลตอบแทนตํากว่า
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เนื องจากโดยทัวไป ตราสารทีมีอตั ราผลตอบแทนสูงมักจะมีความผันผวนสูงกว่า และอาจเป็ นตราสารด้อยสิทธิกว่า
ตราสารหรือภาระผูกพันอืนๆ ทีมีอยูข่ องผูอ้ อกตราสารซึงอาจได้รบั การคําประกันจากทรัพย์สินทังหมดหรือเกือบ
ทั งหมดของผู ้อ อกตราสาร นอกจากนี ผู ้อ อกตราสารดั ง กล่ า วอาจไม่ ได้ใ ห้คํา รับ รองทางการเงิ น (financial
covenants) ใดๆ หรืออยูภ่ ายใต้ขอ้ จํากัดเกียวกับการก่อหนี เพิมเติ มใดๆ ซึงส่งผลให้ความเสียงจากการลงทุนใน
ตราสารดังกล่าวของกองทุนสูงขึน
มูลค่าตลาดของตราสารทีได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชือถือตํากว่าอันดับที สามารถลงทุนได้ (Non-Investment
Grade) หรือ ไม่ได้รบั การจัดอัน ดับ ความน่ าเชือถือ (Unrated) เหล่านี มีแ นวโน้มทีจะสะท้อนถึ งพัฒ นาการของ
ธุรกิจมากกว่าตราสารทีได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชือถืออยูใ่ นอันดับทีสามารถลงทุนได้ ซึงจะตอบสนองกับความ
ผันผวนของระดับอัตราดอกเบียในตลาดโดยทัวไปเป็ นหลัก และมีแนวโน้มทีจะมีความอ่อนไหวกับสภาวะเศรษฐกิจ
มากกว่าตราสารทีได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ บริษัททีออกตราสารเหล่านี
มักจะมีหนี สูง (highly leveraged) และอาจจะไม่มีวิธีการจัดหาเงินทุนในรูปแบบอืน ดังนั น จึงมีความเป็ นไปได้ที
การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจครังใหญ่อาจมีผลกระทบต่อตลาดสําหรับตราสารประเภทนี อย่างร้ายแรง และอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของตราสารประเภทนี นอกจากนี มีความเป็ นไปได้ทีภาวะเศรษฐกิจตกตําอาจมี
ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของผูอ้ อกตราสารทีจะชําระคืนเงินต้นและดอกเบีย ทําให้มีความเสียงจาก
การผิดนัดของตราสารดังกล่าวมากขึน
 ความเสี7ยงจากการเปลี7ยนแปลงของอัตราดอกเบี ย (Interest Rate Risk) ความผันผวนของอัตราดอกเบีย
โดยทัวไปอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการลงทุ นและโอกาสการลงทุนของกองทุน อีกทังอาจมี
ผลกระทบร้ายแรงอย่างมีนัยสําคัญต่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนและอัตราผลตอบแทนของทรัพย์สินที
ลงทุน
โดยทัวไปราคาของตราสารหนี จะเปลี ยนแปลงไปในทิ ศทางตรงข้ามกับการเปลี ยนแปลงของอัตราดอกเบี ยและ
ตามปกติ ตราสารหนี ทีมีอายุคงเหลือยิงยาวนานเท่าไร การเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียก็จะยิงมีผลกระทบต่อ
ราคาตราสารมากขึนเท่านัน อย่างไรก็ตาม กองทุนนี มุง่ จะลงทุนในตราสารหนี ทีมีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุนและ
จะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงทําให้มีความเสียงด้านการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบียอยูใ่ นระดับตํา
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที7 1 : อัตราส่วนการลงทุนที7คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
!.# กรณีมี credit rating อยูใ่ น ! อันดับแรกขึนไป
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
!.! กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตากวํ
ํ า
ไม่เกิน 35%
! อันดับแรก
3 หน่ วย CIS ตามทีระบุในข้อ 4.#4.# ส่วนที ! ข้อ # และข้อ 4.#4.!
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ส่วนที ! ข้อ #
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผูร้ บั ฝากหรือผูอ้ อก
ไม่เกิน 20%
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี
z.# มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
z.! เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ทีรัฐบาลเป็ นประกัน
ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
5 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
2.# เป็ นตราสารหนี ตราสารกึงหนี กึงทุน หรือศุกูก ทีผูอ้ อกจัดตังขึน
1. 10% หรือ
ตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศทีได้รับอนุ ญาตให้
2. นําหนักของตราสารทีลงทุนใน
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
benchmark + 5%
2.! เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี
2.!.# ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
2.!.! ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
2.!.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ
4‹5 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ทีไม่ได้มีลกั ษณะตาม 2.!.# หรือ 2.!.! ผูม้ ี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี
2.!.4.# ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.!.4.! ธนาคารออมสิน
2.!.4.4 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.!.4.z ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.!.4.2 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
2.!.4.3 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
2.!.4.5 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.!.4.H ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.!.4.‹ บล.
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
2.4 เสนอขายในประเทศไทย
2.z มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
2.2 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี มากกว่า 4‹5 วัน
นับแต่วนั ทีลงทุนต้องขึนทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated
market
ทรัพย์สินดังนี
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อตั ราใดจะ
3.# ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
สูงกว่า
3.#.# เป็ นตราสารหนี ตราสารกึงหนี กึงทุน SN หรือศุกูก ทีผูอ้ อก
1. 10% หรือ
จัดตังขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่างประเทศ
2. นําหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน
หรือผูอ้ อกจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
benchmark + 5%
ต่างประเทศทีได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ
เป็ นตราสาร Basel III
3.#.! มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
3.#.4 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ งดังนี
3.#.4.# ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SETหรือในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
3.#.4.! ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัวไป โดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
3.#.4.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 4‹5 วัน นับแต่วนั ทีลงทุน ทีไม่ได้มีลกั ษณะตาม 3.z.4.# หรือ
3.#.4.! ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี
3.#.4.4.# บุคคลตามข้อ 2.!.4.# – 5.2.3.9
3.#.4.4.! สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
3.#.4.4.4 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 3.#.4.4.# – 6.1.3.3.2
3.#.z ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกาํ หนดวันชําระหนี มากกว่า 4‹5 วัน
นับแต่วนั ทีลงทุนต้องขึนทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated
market
3.! ธุรกรรมดังนี ทีคู่สญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment
grade
3.!.#วreverse repo
3.!.!วOTC derivatives
3.4 หน่ วย CIS ตามทีระบุในข้อ 4.#4.# ส่วนที ! ข้อ ! และข้อ
4.#4.! ส่วนที ! ข้อ ! ทีจดทะเบียนซือขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้
ลงทุนทัวไปของ SET หรือของตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
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ข้อ

7

ประเภททรัพย์สนิ
(แต่ไม่รวมถึงหน่ วยดังกล่าวทีอยูร่ ะหว่างดําเนิ นการแก้ไขเหตุทีอาจ
ทําให้มีการเพิกถอนหน่ วยดังกล่าวออกจากการซือขายใน SET หรือใน
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอืนนอกเหนื อจากทีระบุในข้อ # – ข้อ 3 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ไม่มขี อ้ กําหนดเกียวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที7 2 : อัตราส่วนการลงทุนที7คาํ นวณตามกลุม่ กิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัททีอยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ งดังนี แล้วแต่
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว
อัตราใดจะสูงกว่า
1. 25% หรือ
2. นําหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน
benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ไม่มขี อ้ กําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที7 3 : อัตราส่วนการลงทุนที7คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ทีนิ ติบคุ คลตาม
- รวมกันไม่เกิน z2% เฉลียในรอบปี
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบคุ คลดังกล่าว) เป็ น บัญชี
ผูอ้ อก ผูส้ งจ่
ั าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี
เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมทีมีอายุ
#.# ธนาคารหรือสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
โครงการน้อยกว่า # ปี ให้เฉลียตาม
#.! ธพ.
รอบอายุกองทุน
#.4 บง.
#.z บค.
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนรวมที
#.2 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินทีกองทุนรวมได้รบั โอนกรรมสิทธิŒมาจากคู่สญ
ั ญาตาม อายุกองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 3 เดือน ทังนี เฉพาะกองทุน
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
รวมทีมีอายุโครงการมากกว่าหรือ
เท่ากับ # ปี
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ข้อ
2

3
4
5

6

ประเภททรัพย์สนิ
ทรัพย์สินดังนี
2.1 B/E หรือ P/N ทีมีเงือนไขห้ามเปลียนมือแต่กองทุนรวมได้ดาํ เนิ นการ
ให้มกี ารรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการทีกฎหมายกําหนด
หรือมีเงือนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึงจดทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขาย
ตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว่ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยการขออนุ ญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี ทีออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน #!
เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ 2 ของส่วนนี
(ข้อนี ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่
เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการลงทุนใน
derivatives เพือให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึงได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 5 ในส่วนที # : อัตราส่วนการลงทุนที
คํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit) แต่ไม่
รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึงหนี กึงทุน หรือ SN ทีลักษณะครบถ้วนดังนี
2.# มีลกั ษณะตามข้อ 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 3 ส่วนที # ตราส่วนการ
ลงทุนทีคํานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
2.! มี credit rating อยูใ่ นระดับตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating
derivatives ดังนี
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการลดความ
เสียง (hedging)
3.! การเข้าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการลดความเสียง (nonhedging)

อัตราส่วน
รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน #2%

ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่

global exposure limit
กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบ
ซับซ้อน
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการ
ลงทุนใน derivatives โดยต้องไม่เกิน
#""% ของ NAV
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนิ นงานของกองทุนรวมไม่มขี อ้ กําหนดเกียวกับ
product limit
ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ทีแก้ไขเพิมเติม
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ส่วนที7 4 : อัตราส่วนการลงทุนที7คาํ นวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีล7 งทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน
1 ตราสารหนี ตราสารกึงหนี กึงทุน
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สนิ ทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้ อก
ตราสาร Basel III และศุกูกของผูอ้ อก ตราสารรายนัน ตามทีเปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
รายใดรายหนึ ง (ไม่รวมถึงตราสาร
ทังนี ในกรณีทีผูอ้ อกตราสารมีหนี สินทางการเงินทีออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
หนี ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี
บัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษทั จัดการ อาจนํามูลค่าหนี สิน
ภาครัฐต่างประเทศ)
ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็
ได้โดยข้อมูลหนี สนิ ทางการเงินนันจะต้องเป็ นข้อมูลทีมีการเผยแพร่เป็ นการทัวไป
และ ในกรณีทีผูอ้ อกตราสารไม่มหี นี สนิ ทางการเงินตามทีเปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบ
การเงินในครังแรกของผูอ้ อกตราสาร) ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของผูอ้ อกรายนันเป็ นรายครัง เว้นแต่ ใน
กรณีทีผูอ้ อกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็ นตราสารทีออกใหม่และมี
credit rating อยูใ่ นระดับตํากว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัท
จัดการลงทุนเพือกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครัง เว้นแต่
กรณีทีผูอ้ อกตราสารได้มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ

2

(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลักษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ ง - ไม่เกิน # ใน 4 ของจํานวนหน่ วย CIS ทังหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศทีออกหน่ วยนัน
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ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ

อัตราส่วน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
#. มีขนาดเล็ก
!. จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน ! ปี
4. เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ทีแก้ไขเพิมเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทังหมดที7เรียกเก็บจากผูซ้ ือหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
1.
1.1.
1.2.
1.3.

ค่าใช้จา่ ยที7หกั โดยตรงจากผูซ้ ือหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน( ) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนี ยมการขาย
ไม่เกิน 1.00
ค่าธรรมเนี ยมการรับซือคืน(กรณีรบั ซือคืนอัตโนมัติ)
ไม่มี
ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลียนหน่ วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซือคืน
ของกองทุนต้นทางหรือ
ค่าธรรมเนี ยมการขายของกองทุน
ปลายทาง แล้วแต่อตั ราใดสูงกว่า
2. ค่าใช้จา่ ยที7หกั โดยตรงจากผูซ้ ือหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ตามที7จา่ ยจริง)
2.1. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราทีนายทะเบียนกําหนด
2.2. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อัตราทีนายทะเบียนกําหนด
2.3. ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ ือหน่ วยลงทุน
อัตราทีสถาบันการเงินกําหนด
2.4. ค่าใช้จา่ ยอืนๆ ทีผูถ้ อื หน่วยลงทุนขอให้บริษทั จัดการ หรือนายทะเบียน
ไม่มี
ดําเนิ นการให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณีพเิ ศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที7เรียกเก็บจากกองทุนรวม( )( ) (ร้อยละของจํานวนเงินทีไ7 ด้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
3.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี
3.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี
3.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.1070 ต่อปี
(3)
3.4. ค่าใช้จา่ ยอืนๆ
ไม่เกิน #."5"" ต่อปี
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที7เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครังแรก
ไม่เกิน #."5""% ของจํานวน
เงินทุนของโครงการ
4.2. ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครังแรก
ไม่มี
ไม่เกิน 2.5145 ต่อปี
5. ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทังหมด( )( )
(ร้อยละของจํานวนเงินที7ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
(#) - บริษัทจัดการอาจเพิมอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 2 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยภายใน
รอบระยะเวลา # ปี
- ค่าธรรมเนี ยมการรับซือคืนและค่าธรรมเนี ยมการสับเปลียนกรณีทีเป็ นค่าธรรมเนี ยมการรับซือคืนจะเรียกเก็บเข้ากองทุน
(2) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทีเรียกเก็บจากกองทุนเป็ นอัตราทีรวมภาษีมลู ค่าเพิมแล้ว
(4) ค่าใช้จ่ายอืนทีแต่ละรายการ < ร้อยละ 0.01 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
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คําเตือน/ข้อแนะนํา
1. การลงทุนในกองทุนมีความเสียงอย่างมีนัยสําคัญซึงผูล้ งทุนควรพิจารณาก่อนทีจะเข้าลงทุนในกองทุน กองทุนมี
สถานะเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ดังนั น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพัน
ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ !"!#A ทังนี ผลการดําเนิ นงานของกองทุน
เปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ !"!#A ไม่ได้ขึน อยู่กับ สถานะทางการเงิน หรือ ผลการดําเนิ น งานของบริ ษัท
จัดการ
เนื องจากกองทุนยังไม่มีผลการดําเนิ น งาน (track record) หรือ ประวัติการดําเนิ นงานใดๆ บริ ษัทจัดการจึงไม่
สามารถรับรองได้ว่าผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนตามทีประมาณไว้ หรือจะไม่สูญเสียเงินลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
ดังนัน การลงทุนในกองทุนจึงไม่เหมาะสมทีจะเป็ นเครืองมือในการลงทุนเพียงอย่างเดียวของผูล้ งทุน
2.

ผลการดําเนิ นงานในอดีตของบริษัทจัดการไม่ได้เป็ นเครืองบ่งชีถึงผลการดําเนิ นงานในอนาคตของกองทุนนี และ
กองทุนไม่สามารถรับรองได้ว่ากองทุนจะบรรลุผลการดําเนิ นงานทีเทียบเคียงได้กับผลการดําเนิ นงานในอดีตใน
การจัดการกองทุน ซึงบุคลากรมืออาชีพด้านการลงทุนหรือบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ ดังนัน ผูล้ งทุนต้องไม่
ถือเอาผลการดําเนิ นงานในอดีตของบุคลากรมืออาชีพด้านการลงทุนของบริษัทจัดการ หรือบริษัทในเครือแห่งใด
ของบริษัทจัดการมาทําการคาดหมายผลการดําเนิ น งานของกองทุน และต้องไม่คาดหมายว่ากองทุนจะบรรลุ
ผลตอบแทนในทํานองเดียวกัน

3.

ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนโดยเป็ นส่วนหนึ งของกลยุทธ์การลงทุนโดยรวม ต่อเมือผูล้ งทุนสามารถรับความเสียง
จากการขาดทุ นโดยสินเชิงจากการลงทุนในกองทุนเท่านั น นอกจากนี อาจมีกรณีทีบริษัทจัดการหรือบริษัทใน
เครืออาจมีผลประโยชน์ ขดั กันกับกองทุน ผูท้ ีประสงค์จะลงทุนจึงควรประเมินความเสียงและข้อดีของการลงทุนใน
กองทุนนี นอกจากนี ในการพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุน ผูล้ งทุนควรตระหนักถึงข้อพิจารณาต่างๆ ซึงรวมถึงแต่
ไม่จาํ กัดเพียงความเสียงทีปรากฏในหนั งสือชีชวนฉบับนี

4.

ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนั งสือชีชวนให้เข้าใจก่อนซือหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพือใช้อา้ งอิงใน
อนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิมเติม ผูล้ งทุนสามารถขอหนังสือชีชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ทีบริษัทจัดการ
หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืน

5.

ผูล้ งทุนควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผูข้ ายหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลทีได้รับความเห็น ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.

6.

การลงทุนย่อมมีความเสียง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

7.

บริษัทจัด การอาจลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพ ย์สินอืนเพือบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที บริษัทจัดการลงทุ นใน
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืนเพือกองทุนตามหลักเกณฑ์ทีสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทังนี ผูท้ ีสนใจ
จะลงทุนทีต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพือบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ทีบริษัทจัดการ
ตัวแทน และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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8.

บริ ษัทจัด การอนุ ญาตให้พ นั กงานลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์เพือตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติต ามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ทีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ
เพือทีบริษทั จัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้

9.

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

10.

ผูล้ งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ !"!#A เมือมีความเข้าใจในสัญญาซือขายล่วงหน้า
และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และ
ฐานะทางการเงินของผูล้ งทุน

11.

หนั งสือชีชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ
ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน

12.

การพิจารณาร่ า งหนั งสือชีชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุน รวมนี มิได้เป็ นการแสดงว่าสํานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รบั รองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนทีเสนอขายนัน
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รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนีตา่ งประเทศ

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ

A

A

1

หนังสือชีชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และส่วน
รับรองความถูกต้อง ทังนี ผูส้ นใจลงทุนควรร้องขอหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญจากบริษัทจัดการหรือผูข้ าย
หน่ วยลงทุน โดยผูส้ นใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนั งสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญ อาทิ วัตถุประสงค์และ
นโยบายการลงทุน ความเสี-ยง และคําเตือน เป็ นต้น ก่อนตัดสินใจลงทุน

หนังสือชีชวนฉบับนี รวบรวมโดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที- 12 มิถุนายน 2563

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ

A

2

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
คําจํากัดความ / คํานิยาม :
“กฎหมาย ก.ล.ต.” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
“กองทุน/กองทุนเปิ ด/กองทุนรวม” หมายถึง กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
A
“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที-สภาวิชาชีพบัญชีกาํ หนดเกี-ยวกับการจัดทํางบ
การเงินรวม
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“คําสัง- ซือหน่ วยลงทุน” หมายถึง เงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง- จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีการอื-นใดที-บริษทั
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนยอมรับ โดยค่าสัง- ซือหน่ วยลงทุนที-ไม่ใช่เงินสดนัน บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหน่ วยลงทุนจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คําสัง- จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือวิธีการอื-น
ใดได้ภายในวันทําการถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย
“โครงการ” หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
A
“จองซือ” หมายถึง จองซือหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครังแรก
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
“บริษทั จัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
“ผูด้ แู ลผลประโยชน์” หมายถึง ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
“ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน” หมายถึง ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุน
“ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน” หมายถึง ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
“ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุน” หมายถึง ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน ซึ-งเป็ น
ผูท้ ี-ได้รบั ใบอนุ ญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซือขายหลักทรัพย์ (Broker) การค้า
หลักทรัพย์ (Dealer) และการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ทังในส่วนของหลักทรัพย์ทวั - ไป หรือหลักทรัพย์ที-จาํ กัด
เฉพาะหน่ วยลงทุน แล้วแต่กรณี
“ผูส้ อบบัญชี” หมายถึง ผูส้ อบบัญชีของกองทุน
“มติพิเศษ” หมายถึง มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที-มคี ะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี-ของจํานวนหน่ วยลงทุนทังหมดของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนซึ-งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่ วยลงทุนทังหมดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ-งส่ง
หนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
“มติเสียงข้างมาก” หมายถึง มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที-มคี ะแนนเสียงข้างมากของจํานวนหน่วยลงทุนทังหมดของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนซึ-งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่ วยลงทุนทังหมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ-งส่ง
หนั งสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
“มูลค่าหน่ วยลงทุน” หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่ วยลงทุนที-จาํ หน่ ายได้แล้วทังหมดตาม
ทะเบียนหน่ วยลงทุน เมื-อสินวันที-คาํ นวณนัน โดยคํานวณตามหลักสากล เป็ นตัวเลขทศนิ ยม 5 ตําแหน่ งและตัดตําแหน่ งที5 ทิง
“มูลค่าหน่ วยลงทุนที-ใช้คาํ นวณราคาขายหน่ วยลงทุน” หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที-ตดั ทศนิ ยมตําแหน่ งที- 5 ทิงและปั ด
ทศนิ ยมตําแหน่ งที- 4 ขึน
“ระยะเวลาเสนอขาย” หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ

A

3

“ราคาเสนอขายครังแรก” หมายถึง ราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนที-เสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขายครังแรกตามมูล
ค่าที-ตราไว้ของหน่ วยลงทุนซึ-งจะต้องบวกด้วยค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
“ราคาขายหน่ วยลงทุน” หมายถึง ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนที-คาํ นวณจากมูลค่าหน่ วยลงทุนที-ใช้คาํ นวณราคาขาย
หน่ วยลงทุน ณ สินวันทําการขายนัน บวกด้วยค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
“ราคารับซือคืนหน่ วยลงทุน” หมายถึง ราคารับซือคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนที-คาํ นวณจากมูลค่าหน่ วยลงทุน ณ สินวันทํา
การรับซือคืนนัน หักด้วยค่าธรรมเนี ยมการรับซือคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
“วันทําการ” หมายถึง วันเปิ ดทําการปกติของบริษทั จัดการ
“วันทําการรับซือคืน” หมายถึง วันที-บริษทั จัดการกําหนดให้เป็ นวันรับซือคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
“วันทําการของกองทุน” หมายถึง วันทําการปกติของบริษทั จัดการ โดยไม่นับรวมวันหยุดทําการของกองทุนต่างประเทศ
“วันหยุดทําการของกองทุนต่างประเทศ” หมายถึง วันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุน
ต่างประเทศที-มีลกั ษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม วันหยุดทําการของประเทศและ/หรือตลาด
หลักทรัพย์ที-กองทุนต่างประเทศลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซือขาย วันหยุดทําการของตัวแทนรับคําสัง- ซือขาย วันหยุดทํา
การของประเทศที-เกี-ยวข้องกับการลงทุนและ/หรือชําระค่าขายคืน และ/หรือ วันหยุดทําการที-บริษทั จัดการจะประกาศ
เพิ-มเติม
“ศูนย์ซือขายหลักทรัพย์” หมายถึง ศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ซึ-งจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สถาบันการเงิน” หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายดอกเบียเงินให้กูย้ ืมของสถาบันการเงิน
“สมาคม” หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
“สมุดบัญชีแสดงสิทธิ” หมายถึง สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
“สัง- ขายคืน” หมายถึง สัง- ขายคืนหน่ วยลงทุนในวันทําการรับซือคืน
“สัง- ซือหน่ วยลงทุน” หมายถึง สัง- ซือหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วย
ลงทุนได้รับคําสัง- ซือหน่ วยลงทุนจากผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนและได้รบั ค่าสัง- ซือหน่ วยลงทุนแล้ว
“สัง- สับเปลี-ยนหน่ วยลงทุน” หมายถึง สัง- สับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนในวันทําการซือขาย
“สื-ออิเล็กทรอนิ กส์” หมายถึง เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ ต หรือสื-ออิเล็กทรอนิ กส์อื-นใดอย่าง
ใดอย่างหนึ- งหรือหลายอย่างที-บริษัทจัดการสามารถใช้สาํ หรับรับคําสัง- ซือ คําสัง- ขายคืน หรือคําสัง- สับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนได้
“สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“หน่ วยลงทุน” หมายถึง หน่ วยลงทุนของกองทุน
“หนังสือชีชวน” หมายถึง หนั งสือชีชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
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คําอธิบายศัพท์เรื*องการลงทุนของกองทุนเพื*อประกอบการอธิบายคําย่อและความหมายของคําย่อ รวมถึงคําศัพท์ที*
ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
คําศัพท์
คําอธิบายศัพท์
“กลุ่มกิจการ”

บริษทั ใหญ่และบริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที-สภาวิชาชีพบัญชีกาํ หนดให้จดั ทํางบ
การเงินรวม

“กองทุนฟื นฟู”

กองทุนเพื-อการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที-ตงขึ
ั นเพื-อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิน- ในภูมิภาคตามโครงการจัดตังกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที-สอง (Asian Bond
Fund 2) ตามมติของที-ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia
and Pacific Central Banks (EMEAP)

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื-อผูล้ งทุนที-มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที-มุ่งเน้นลงทุนเพียงครังเดียวโดยถือทรัพย์สินที-ลงทุนไว้จนครบกําหนดอายุของ
ทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที-จดั ตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึ-งมีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
(collective investment scheme) ทังนี ไม่วา่ กองทุนดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือ
รูปอืน- ใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที-จดั ตังขึนตาม
กฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที-จดั ตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ
“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สนิ ที-เกีย- วข้องกับโครงสร้างพืนฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ-งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพืนฐานที-จดั ตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื-อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศที-จดั ตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึ-งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐานตาม .
ทังนี ไม่วา่ กองทุนโครงสร้างพืนฐานดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื-นใด

“กองทุน private equity”

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที-อาจจัดตังขึนในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอืนใด และมีลกั ษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ- งดังต่อไปนี
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที-กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที-ไม่ถือเป็ นการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที-มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพือ- การลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตังแต่ 2 รายขึนไป ทังนี
ต้องมิได้เป็ นไปเพื-อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพ ย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือ
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คําศัพท์

คําอธิบายศัพท์
กลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ- งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนและทรัพย์สินทีเกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื-นผ่านการเข้าทําสัญญาการลงทุนในหุน้
หรือการสนับสนุ นทางการเงินที-ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ-งหุน้ ของกิจการนันใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการกํากับดูแลแผนธุรกิจ การดําเนิ นงานหรือการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน หรือการดําเนิ นการอื-นใดในลักษณะที-สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดําเนิ น
ธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที-เกีย- วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ-งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที-อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื-อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที-จดั ตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื-อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“กองทุน UI”

กองทุนรวมเพื-อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษ
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี-ยง”

การลดความเสี-ยงที-อาจเกิดขึนจากการลงทุนโดยการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives ที-มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี
1. ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพื-อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี-ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี-ยงทัว- ไปและความเสีย- งเฉพาะของทรัพย์สินที-ตอ้ งการลดความ
เสี-ยง
4. สามารถลดความเสีย- งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอืน- ที-มลี กั ษณะทํานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที-ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื-อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที-ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที-เป็ นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที-เทียบเคียงได้กบั เงินฝาก โดย
คู่สญ
ั ญาที-เทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ ากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที-เทียบเคียงได้กับ
ผูร้ บั ฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ
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“ดัชนี กลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนี ที-มอี งค์ประกอบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิ ด

“ดัชนี เงินเฟ้ อ”

ดัชนี ที-จดั ทําขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพื-อสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อ

“ตราสารกึ-งหนี กึ-งทุน”

ตราสารทางการเงินที-มเี งือ- นไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี
1. ตัวu เงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู ้ ที-กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื นฟูเป็ นผูม้ ี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที-มรี ูปแบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที-รฐั บาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง
ธนาคารกลาง หรือหน่ วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อก
หรือผูค้ าประกั
ํ
น แต่ไม่รวมถึงตราสารที-ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ-นของประเทศนัน

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื-อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่วา่ ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ
ที-มกี ารอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on
Banking Supervision (Basel III)

“ตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที-จดั ให้มขี นึ เพื-อการซือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมี
ลักษณะครบถ้วนดังนี
1. มีการรวบรวมคําเสนอซือเสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้ สนอซือหลายรายและผูเ้ สนอ
ขายหลายราย
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ-งกําหนดเกีย- วกับวิธีการในการซือขาย
หลักทรัพย์ไว้เป็ นการล่วงหน้า โดยผูใ้ ห้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซือขายเป็ น
ประการอื-น และผูเ้ สนอซือเสนอขายยินยอมที-จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนัน

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษทั เครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษทั เงินทุน

“บล.”

บริษทั หลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที-ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษทั จดทะเบียน”

บริษทั ที-มีหลักทรัพย์ที-ได้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั การอนุ ญาตให้ทาํ การซือขายได้ใน SET
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“บริษทั ย่อย”

บริษทั ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี-ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมที-มกี ารจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทังนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พจิ ารณาตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ที-ปรากฏในบัญชีรายชื-อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

“บริษทั ใหญ่”

บริษทั ใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี-ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมที-มกี ารจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทังนี หากไม่มีงบการเงินรวมให้พจิ ารณาตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ที-ปรากฏในบัญชีรายชื-อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที-เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึ-งกําหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดประเภท
หลักทรัพย์เพิ-มเติม (ฉบับที- y)

“ผูม้ ภี าระผูกพัน”

ผูท้ ี-มีภาระผูกพันในการชําระหนี ตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้ อก ผูส้ งั - จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั
อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ าประกั
ํ
น แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซือขาย
derivatives”

ศูนย์ซือขายดังนี
1. ศูนย์ซือขาย derivatives ที-ได้รบั ใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือขาย
ล่วงหน้า
2. ศูนย์ซือขาย derivatives ซึ-งจัดตังขึนและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและ
ได้รบั การยอมรับจากสํานักงาน

“หน่ วย CIS”

หน่ วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
1. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที-อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื-อผูล้ งทุนทัว- ไป กองทุนรวมเพื-อผูล้ งทุนที-มิใช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื-อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่ วย infra”

หน่ วยของกองทรัพย์สินที-เกี-ยวข้องกับโครงสร้างพืนฐานซึ-งอยู่ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
1. กองทุนโครงสร้างพืนฐานที-จดั ตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื-อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพืนฐานต่างประเทศที-จดั ตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึ-งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพืนฐานตาม 1.
ทังนี ไม่วา่ จะจัดตังในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื-นใด

“หน่ วย private equity”

หน่ วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุน้ ใบทรัสต์ ตราสารหรือหลักฐาน
แสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ- งดังนี ทังนี ไม่วา่ กิจการ
ดังกล่าวจะจัดตังขึนในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื-นใด
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที-กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
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ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที-ไม่ถือเป็ นการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที-มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพือ- การลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตังแต่ 2 รายขึนไป ทังนี
ต้องมิได้เป็ นไปเพื-อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพ ย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือ
กลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ- งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนและทรัพย์สินทีเกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื-นผ่านการเข้าทําสัญญาการลงทุนในหุน้
หรือการสนับสนุ นทางการเงินที-ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ-งหุน้ ของกิจการนันใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการกํากับดูแลแผนธุรกิจ การดําเนิ นงานหรือการปรับปรุงการ
ดําเนินงาน หรือการดําเนิ นการอื-นใดในลักษณะที-สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดําเนิ น
ธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“หน่ วย property”

หน่ วยของกองทรัพย์สินที-เกีย- วข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ-งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที-อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื-อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที-จดั ตังขึนตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื-อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุน้ กูร้ ะยะสัน”

หุน้ กูท้ ี-มีกาํ หนดเวลาชําระหนี ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที-ออกหุน้ กู ้

“B/E”

ตัวu แลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชีวดั ของกองทุน ซึ-งเป็ นดัชนี หรือองค์ประกอบของดัชนี ที-มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนัน

“CIS operator”

บุคคลดังนี
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ าํ หน้าที-บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที-คาํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการทีล- งทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที-คสู่ ญ
ั ญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่ าเชือ- ถือ (Credit Rating Agency) ที-ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
เว้นแต่ที-กาํ หนดไว้เป็ นการเฉพาะในภาคผนวก | ส่วนที- |

“credit derivatives”

derivatives ที-มลี กั ษณะเป็ นการเคลื-อนย้ายความเสี-ยงด้านเครดิตของทรัพย์สนิ ที-ได้รบั การ
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ประกันความเสี-ยงจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ- งไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ- งตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ-งซึ-งมีภาระผูกพันที-จะต้องชําระเงินให้แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ- งเมื-อเกิดเหตุการณ์ทีมีผลต่อการชําระหนี (credit event) ของทรัพย์สินที-ได้รบั การประกันความเสี-ยง จะได้รบั
ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนี ยมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ที-เกี-ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี ตามที-ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือ
สัญญา

“credit rating”

อันดับความน่ าเชือ- ถือที-จดั ทําโดย CRA ซึ-งเป็ นการประเมินความสามารถในการชําระหนี ตาม
ตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี-ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี-ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตรา
สารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซือขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivatives ที-ซอื ขายในศูนย์ซือขาย derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที-มีการลงทุนที-จะใช้ในการคํานวณมูลค่าของ
หลักทรัพย์หรือตราสารนัน

“DW”

ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที-จดั ตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศซึ-งมีวตั ถุประสงค์หลัก
ในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที-ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทังนี
ไม่วา่ กองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตังในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื-นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ-งได้แก่ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที-คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษทั ทีอยูใ่ นกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่ าเชือ- ถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ าํ
ประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที-ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที-สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทัว- ไปในครังแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่ าเชือ- ถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่ าเชือ- ถือของผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที-ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่วา่ เป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญาที-ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยูก่ บั ทรัพย์สิน ซึ-งเป็ นผลให้กองทุนมีความ
เสี-ยงในทรัพย์สินนัน

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที-มผี ูถ้ ือหน่ วยลงทุนทังหมดเป็ นผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ซึ-งอยูภ่ ายใต้บงั คับของ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพือ- ผูล้ งทุน
ทัว- ไป กองทุนรวมเพื-อผูล้ งทุนที-มใิ ช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ- ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที-ขอ้ ตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation
category & obligation characteristics)

“options”

สัญญาที-มลี กั ษณะตาม (3) ของนิ ยาม “สัญญาซือขายล่วงหน้า” ในมาตรา 2 แห่ง
พระราชบัญญัติสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้า พ.ศ. |„y

“OTC derivatives”

derivatives ซึ-งซือขายนอกศูนย์ซือขาย derivatives

“P/N”

ตัวu สัญญาใช้เงิน (Promissory Note)

“portfolio duration”

อายุเฉลี-ยของทรัพย์สินที-ลงทุน ซึ-งได้จากการคํานวณ
ค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที-คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสํารองเลียงชีพ (Provident Fund)

“regulated market”

ศูนย์กลางที-จดั ช่องทางการสื-อสารระหว่างผูค้ า้ เพื-อให้เกิดการเจรจาต่อรองซือขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทังให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที-เกี-ยวกับตราสารนัน โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยูภ่ ายใต้
การกํากับดูแลของทางการหรือหน่ วยงานที-ทาํ หน้าที-กาํ กับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที-มี
ลักษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือคืน (repurchase agreement)ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือ
คืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื-อผูล้ งทุนทัว- ไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสําคัญแสดงสิทธิที-จะซือหุน้

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที-คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที-มสี ญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่ าเชือ- ถือระดับประเทศของประเทศที-ผูอ้ อกตราสารมีถนิ- ที-อยู่ ซึ-งเป็ นการประเมิน
ความเสี-ยงในการผิดนัดชําระหนี ของรัฐบาลของประเทศนัน

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ที-ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื-อเพื-อธุรกิจหลักทรัพย์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซือหุน้ เพิ-มทุนที-โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges

รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ

A

12

1. ชื*อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื-อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ตา่ งประเทศ

A

1.2. ชื-อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : K Foreign Fixed Income 2021A Fund
1.3. ชื-อย่อ : KFF21A
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายครังเดียว
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : กําหนด
1.7. อายุโครงการ : 1 ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที- (กรณีกาํ หนดอายุเป็ นช่วงเวลา) :
1.9. เงือ- นไข (อายุโครงการ) :
ประมาณ ปี โดยไม่ตาํ - กว่า 11 เดือน และไม่เกิน ปี 1 เดือน นับจากวันถัดจากวันที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รับ
จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
เงือ- นไขอืน- ๆ : บริษัทจัดการสงวนสิทธิที-จะปิ ดการเสนอขายก่อนครบกําหนดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครังแรก หรือ
ยุติการเสนอขายและคืนเงินให้กบั ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุน หรือเลิกกองทุน โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของกองทุนและผูล้ งทุนเป็ น
สําคัญ ในกรณีที-เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ- งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี
1) บริษทั จัดการพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื-อให้ได้ผลตอบแทนที-เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี-ยนแปลง
หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที-จะลงทุนได้ หรือสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ
ตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ และผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนที-เหมาะสม
หรือทําให้การลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตามที-สาํ นักงานกําหนด
) กรณีที-มีการสัง- ซือหน่ วยลงทุนเต็มตามจํานวนที-เสนอขายครังแรกก่อนสินสุดระยะเวลาการเสนอขายครังแรก และ/หรือ
ในกรณีที-บริษทั จัดการได้จาํ หน่ ายหน่ วยลงทุนของกองทุนจนมีอตั ราส่วนการลงทุนที-คาํ นวณตามความมีส่วนได้เสียใน
กิจการที-ลงทุน (Concentration Limit) ใกล้เคียงกับอัตราส่วนหรือมูลค่าที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยจะ
เป็ นไปตามดุลยพินิจของบริษทั จัดการ
2) มีการขายคืนกองทุนต่างประเทศเป็ นจํานวนมากอย่างมีนัยสําคัญ จนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการ
ดําเนินงานของกองทุนต่างประเทศ และบริษทั จัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่เหมาะสมอีก
ต่อไปหรือคาดการณ์วา่ หากยังลงทุนในกองทุนต่างประเทศ อาจจะส่งผลกระทบต่อกองทุนและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และบริษัท
จัดการไม่สามารถหากองทุนต่างประเทศอื-น หรือทรัพย์สินอื-นมาแทนเพือ- ให้ได้ผลตอบแทนที-เหมาะสมได้
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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4) จําหน่ ายหน่ วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครังแรกได้ตาํ - กว่า 2
สามารถลงทุนเพื-อให้ได้ผลตอบแทนที-เหมาะสม

ล้านบาท และบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าไม่

ในกรณีที-มีการเปลี-ยนแปลงอืน- ใดที-กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที-นําเงินลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น การ
เปลี-ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆที-เกีย- วข้องกับการลงทุนในประเทศที-กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี-ยวกับการ
สํารองเงินทุนในประเทศ และ/หรือเหตุการณ์อนื- ใด ซึ-งอาจมีผลกระทบทําให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมา
เป็ นสกุลเงินบาทได้ หรือเหตุการณ์อื-นใดที-ทาํ ให้กองทุนไม่สามารถนําเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ภายในวันที-กองทุนครบ
กําหนดอายุโครงการ จึงอาจทําให้กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าที-กาํ หนดไว้ ทังนี บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที-จะพิจารณา
นําเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ ที-ได้รบั จากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัพย์สินเดิมหรือทรัพย์สินใน
รูปแบบอืน- ใดที-ไม่ขดั กับประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพือ- ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุน โดย
บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ อื หน่ วยทราบโดยพลัน
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื-อผูล้ งทุนทัว- ไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าทีต* ราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที*เสนอขาย:
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 2,200,000,000.00 บาท
2.2. เงือ- นไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) : หากในระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครังแรกมีการจองซือหน่ วยลงทุนเป็ น
มูลค่าเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษทั จัดการอาจเพิม- จํานวนเงินของโครงการได้อีกไม่เกิน 100 ล้านบาทหรือ
คิดเป็ นจํานวนหน่ วยลงทุนที-เพิ-มขึนได้ไม่เกิน 10 ล้านหน่ วย
2.3. มูลค่าที-ตราไว้ต่อหน่ วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่ วยลงทุน : 220,000,000.0000 หน่ วย
2.5. ราคาของหน่ วยลงทุนที-เสนอขายครังแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขันตํา- ของการสัง- ซือครังแรก : 500.00 บาท
2.7. มูลค่าขันตํา- ของการสัง- ซือครังถัดไป : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิ-มเติม : บริษัทจัดการมิได้เสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครังแรก
2.8. มูลค่าขันตํา- ของการสัง- ขายคืน :
2.9. จํานวนหน่ วยลงทุนขันต่าของการสัง- ขายคืน :
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2.10. มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั า- :
2.11. จํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขนตํ
ั า- :
2.12. รายละเอียดเพิ-มเติม :
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอืน* หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื*นที*จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
กองทุนมีวตั ถุประสงค์ที-จะมุ่งแสวงหาผลตอบแทนที-ได้รบั จากดอกเบียจากการลงทุนในตราสารหนี ต่างประเทศ และหน่ วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศที-เน้นลงทุนในตราสารหนี ในตลาดเอเชียเป็ นส่วนใหญ่
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมที-เน้นลงทุนแบบมีความเสี-ยงต่างประเทศ
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) :
ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการอาจกูย้ มื เงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซือคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม
หลักเกณฑ์ เงือ- นไข และวิธกี ารที-คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า : ที-มไิ ด้มีวตั ถุประสงค์เพื-อลดความเสี-ยง (Non-Hedging)
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบั ซ้อน
3.6.2 วิธีการในการคํานวน Global Exposure limit : Commitment approach
อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) : ไม่เกิน 100.00
3.7. การลงทุนในตราสารที-มสี ญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน
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3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื-นๆ
ลงทุนส่วนใหญ่ในหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และส่วนที-เหลือลงทุนในตราสารหนี และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ
เพื-อให้ได้ผลตอบแทนที-คาดหวังตามระยะเวลาที-กาํ หนด
3.9. ดัชนี ชีวดั /อ้างอิง (Benchmark) :
ไม่มี เนื- องจากกองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศที-ไม่มีตวั ชีวดั และบริหารจัดการลงทุนเพื-อให้ได้
ผลตอบแทนที-คาดหวังตามระยะเวลาที-กาํ หนด จึงไม่จาํ เป็ นต้องเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนกับตัวชีวดั
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี-ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
รายละเอียดเพิ-มเติม :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี เงินฝาก หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี รวมทัง หลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื-น หรือหาดอกผลโดยวิธอี ย่างใดอย่างหนึ- งหรือหลายอย่างตามที-กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด รวมกันไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ‹ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี-ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ‹ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี ที-มอี นั ดับความน่ าเชื-อถือตํา- กว่าที-สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตรา
สารหนี ที-ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื-อถือ (Unrated Securities) ทังในและต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื-อเพิม- ประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio
Management) และอาจลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้าเพื-อป้ องกันความเสีย- งด้านอัตราแลกเปลี-ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การกองทุน
ทังนี กองทุนอาจลงทุนในตราสารที-มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities
Lending) ธุรกรรมซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (Reverse Repo) ได้
กรณีที-มีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี รวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
(1) ตราสารกึ-งหนี กึ-งทุน
(2) ตราสาร Basel III
(3) สัญญาซือขายล่วงหน้า หรือตราสารที-มีสญ
ั ญาซือขายล่วงหน้าแฝง ที-มหี ลักทรัพย์อา้ งอิงเป็ นตราสารตามข้อ (1)–(2)
ทังนี การดํารงอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที-ระบุไว้ขา้ งต้นจะไม่นํามาบังคับใช้ในช่วงเวลาดังต่อไปนี
(ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึง- มีระยะเวลาประมาณ 2 วัน นับแต่วนั ที-จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึ-งมีระยะเวลาประมาณ 2 วัน
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3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี-ยในรอบปี บัญชีไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื-น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื- ที-จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื-น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื- ที-จะลงทุนในประเทศ :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน- หรือหาดอกผลโดยวิธีอื-นอย่างใดอย่างหนึ- ง
หรือหลายอย่างตามที-ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที-คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม- เติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ื-น
ส่วนที* 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนื อจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื-นของข้อ 2. 2. ซึ-งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที-ครบถ้วน ดังนี
. ไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงือ- นไขที-ทาํ ให้ผูล้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
. สามารถเปลี-ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที-เป็ น B/E P/N หรือ SN ที-มเี งือ- นไขห้ามเปลี-ยนมือแต่กองทุนได้ดาํ เนิ นการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที-กฎหมายกําหนด หรือมีเงือ- นไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตรา
สารได้)
.2 มีขอ้ มูลเกี-ยวกับตราสารที-ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจําอย่างสมํา- เสมอ ซึ-งบริษทั จัดการสามารถ
เข้าถึงได้เพื-อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํา- เสมอ และมีขอ้ มูลราคาที-สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดย
ข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที-เชือ- ถือได้ซึ-งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นที-ยอมรับในระดับสากล
. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม- เติมจากที-กาํ หนดในข้อ .
. ในกรณีที-เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที-ออกตราสารดังกล่าวเพื-อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้อง
มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
. . ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
. . ธนาคารออมสิน
. .2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
. .„ ธนาคารเพื-อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
. .| ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
. .y ธนาคารเพื-อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
. .• ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
. .‹ สถาบันการเงินต่างประเทศที-มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม . . - . .•
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งั - จ่ายหรือผูอ้ อกตัวu ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามที-ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
. การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงือ- นไขเพิ-มเติมดังนี
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives
ตามที-ระบุในส่วนที- y ข้อ
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. . หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใดๆ ทรัพย์สินนันต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ-งกําหนดโดย International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สินที-สามารถเปลี-ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี-ยวกับการลงทุนที-อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
. .2 ในกรณีที-เป็ น SN ซึ-งมีขอ้ กําหนดห้ามเปลี-ยนมือผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื-อบริษัทจัดการร้องขอได้
. .„ ในกรณีที-เป็ น SN ซึ-งเสนอขายในประเทศ บริษัทจัดการต้องดําเนิ นการจัดให้มีขอ้ ตกลงกับผูอ้ อก SN
ดังต่อไปนีก่อนการลงทุน
. .„. ให้ผอู ้ อก SN คํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทุกวันที- | และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทังนี ในกรณีที-วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทํา
การถัดไป
. .„. ในกรณีที-เกิดเหตุการณ์ที-ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผูอ้ อก SN คํานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมของ SN ไปยัง TBMA ทันที
ความในข้อ 2.2.4.1 ไม่นํามาใช้บงั คับกับกรณีที-เป็ น SN ซึ-งขึนทะเบียนกับ TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลักเกณฑ์ที-กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายตราสารหนี ทีออกใหม่
ส่วนที* 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
กรณีเป็ นหน่วยที*การออกอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายไทย
. กรณีเป็ นหน่ วย CIS
. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในข้อ 2. 2. ส่วน
ที- ข้อ . ข้อ . และข้อ .2
. ในกรณีที-กองทุนไปลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้
กับการลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนรวมทองคําที-ลงทุนในทองคําแท่ง)
. . มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ-งเป็ นประเภทและชนิ ดเดียวกับที-กองทุนสามารถลงทุนได้
. . มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื-อใช้วธิ ีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single
entity limit ของกองทุนนัน
. .2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื-อใช้วธิ ีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สําหรับทรัพย์สินที-เป็ น SIP ของกองทุนนัน
. .„ มีการลงทุนใน derivatives ที-เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนัน
. กรณีเป็ นหน่ วย CIS นอกเหนื อจากที-กาํ หนดในข้อ 2. 2. ส่วนที- ข้อ
. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในข้อ 2. 2. ส่วน
ที- ข้อ . ข้อ . และข้อ .2
. จดทะเบียนซือขายใน SET
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ส่วนที* U : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี
. ธพ. บง. หรือ บค ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
. ธนาคารออมสิน
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
„. ธนาคารเพื-อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
|. บรรษัทตลาดรองสินเชื-อที-อยู่อาศัย
y. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
•. ธนาคารเพื-อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
‹. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Ž. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที-ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
. สถาบันการเงินต่างประเทศที-มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ ับฝากตามข้อ . – 9.
ส่วนที* 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี
. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิ ติบคุ คลดังนี ที-สามารถเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
. ธพ.
. บง.
.2 บค.
.„ บล.
.| บริษทั ประกันภัย
.y ธปท.
.• กองทุนฟื นฟู
.‹ นิ ติบุคคลที-มกี ฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
.Ž ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
. ตราสารที-ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็ นตราสารดังนี
. ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating
อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน ที- ธพ. บง. หรือธนาคารที-มกี ฎหมายเฉพาะจัดตังขึน เป็ นผูม้ ภี าระ
ผูกพัน ซึ-งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที- TSFC เป็ นผูอ้ อก ที-มีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวu ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัวu และเป็ นตัวu ที-ถึง
กําหนดใช้เงินเมือ- ทวงถามหรือเมื-อได้เห็น
2.4 B/E หรือ P/N ที-มอี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที-ออก ซึ-งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
.„. มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที-เป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating
ที-ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสันด้วย
.„. มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
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.| ตราสารหนี ซึ-งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที-ขนึ ทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือที-มีขอ้ มูลราคาทีน- ่ าเชื-อถือ
และอ้างอิงได้ซึ-งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
.|. มี credit rating ระยะสันอยูใ่ น 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที-เทียบเคียงได้กบั credit rating
ระยะสันดังกล่าวตามที- CRA ได้เปรียบเทียบไว้
.|. มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 3 อันดับแรก
.y ตราสารหนี ซึ-งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที-ขนึ ทะเบียนในตลาดซือขายตราสารหนี หรือที-มีขอ้ มูลราคาทีน่ าเชื-อถือและอ้างอิงได้ซึ-งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี ดงั กล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
.y. มี credit rating ระยะสันอยูใ่ น 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที-เทียบเคียงได้กบั credit rating
ระยะสันดังกล่าวตามที- CRA ได้เปรียบเทียบไว้
.y. มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 4 อันดับแรก
.• ทรัพย์สินอื-นตามที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ-มเติม
2. ระยะเวลาการรับชําระหนี ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
„. ข้อกําหนดเพิม- เติมที-บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ิสาํ หรับการลงทุนใน reverse repo
„. ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที-กาํ หนดโดย TBMA หรือ TSFC
„. ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที-ซือไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี
„. . เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
„. . เป็ นการขายตาม repo ที-เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วย
หลักเกณฑ์ เงือ- นไข และวิธกี ารในการกูย้ มื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
„.2 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที-ซือ ณ วันเริ-มต้นสัญญา ต้องมีมลู ค่าเป็ นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการ
ดังนี
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือมากกว่า (ราคาซือ x (1 + discount rate))
ทังนี ราคาซือ = ราคาทีกองทุนชําระให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ งเป็ นค่าซือหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse
repo
„.„ การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที-ซือ ณ สินวัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี
„.„. มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารทีซือมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
„.„. ในกรณีที-มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที-ซอื ณ สินวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษทั จัดการต้อง
เรียกให้คู่สญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิ•ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที-สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน
เพื-อให้มลู ค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที-ซือและทรัพย์สินที-โอนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทํา
การถัดจากวันที-มลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที-ซือลดลงกว่าสมการในข้อ „.„. เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ „.„.2ก
„.„.2 ในกรณีที-ผลลัพธ์ตามสมการในข้อ „.„. แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที-ซือ ณ สินวัน มี
มูลค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซือ
แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํา- กว่า และมีการกําหนดเรื-องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ-งได้กาํ หนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย- งของ
คู่สญ
ั ญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดําเนิ นการตาม „.„. ก็ได้
„.| การคํานวณมูลค่า reverse repo ตามข้อ 4.4 ให้คาํ นวณดังนี
„.|. คํานวณจากราคาซือรวมกับผลประโยชน์ที-กองทุนพึงได้รบั จาก reverse repo จนถึงวันที-มีการคํานวณ
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„.|. คํานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที-กองทุนมีอยูก่ บั
คู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ- งจากหลักทรัพย์หรือตรา
สารที-ซือหรือทรัพย์สนิ ที-โอนตามข้อ „.„. (ถ้ามี) ของธุรกรรมที-เกิดจาก reverse repo รายการอื-นได้
4.6 discount rate ที-นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็ นการกําหนดขึนโดยคํานึ งถึงปั จจัยความเสี-ยงของคู่สญ
ั ญา
หลักทรัพย์ หรือตราสารที-ซือแล้ว
ส่วนที* 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
. คู่สญ
ั ญา ต้องมีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ- งเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที-คู่สญ
ั ญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื
ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี ที-สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนิ นกิจการได้ตามกฎหมายไทย
. ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจ SBL
. ธปท.
.2 กองทุนฟื นฟู
.„ ธนาคารเพื-อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
.| ธพ.
.y บง.
.• บล.
.‹ บริษทั ประกันชีวิต
.Ž กองทุนส่วนบุคคลที-มีมลู ค่าทรัพย์สนิ ของผูล้ งทุนแต่ละรายตังแต่ 1 ล้านบาทขึนไป
. กองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
. นิ ติบุคคลอืน- ตามที-สาํ นักงานกําหนดเพิม- เติม
. หลักทรัพย์ที-ให้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ที-อยูใ่ นระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ทีธปท. ทําหน้าที-เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
2. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดําเนิ นการดังนี
2. ดําเนิ นการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื-อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ น
หลักประกันดังนี
2. . เงินสด
2. . ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุน้ กูร้ ะยะสัน ที- ธพ. บง. หรือธนาคารที-มกี ฎหมายเฉพาะจัดตังขึนเป็ นผูม้ ี
ภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที- TSFC เป็ นผูอ้ อก ที-มีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวu ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัวu และเป็ น
ตัวu ที-ถึงกําหนดใช้เงินเมือ- ทวงถามหรือเมื-อได้เห็น
3.1.5 B/E หรือ P/N ที-มอี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที-ออก ซึ-งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
2. .|. มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที-เป็ น issuer rating ต้องเป็ น
credit rating ที-ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสันด้วย
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2. .|. มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2. .y ตราสารหนี ที-มี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2. .• หนั งสือคําประกันที- ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพือ- เป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
2. .‹ หุน้ จดทะเบียนใน SET ที-มรี ายชื-ออยูใ่ นดัชนี SET50 ทังนี ในกรณีที-กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
2. .Ž หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)
2. ดําเนิ นการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ•หรือครอบครองหลักประกันตามข้อ 2. หรือดําเนิ นการโดยวิธีอนื- ซึ-งจะมีผลให้
บริษทั จัดการสามารถบังคับชําระหนี เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
2.2 ห้ามนําหลักประกันตามข้อ 2. ที-กองทุนมีกรรมสิทธิ•ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนันได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชําระหนี ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นันเอง
2.„ ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สินวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที-ให้ยมื
2.| ในกรณีที-หลักประกันเป็ นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี
2.|. เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที-มกี ฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
2.|. บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี
2.|. . บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที- ธพ. บง. หรือธนาคารที-มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึนเป็ นผูม้ ีภาระ
ผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที- TSFC เป็ นผูอ้ อก ที-มีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัวu ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัวu และเป็ น
ตัวu ที-ถึงกําหนดใช้เงินเมือ- ทวงถามหรือเมื-อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที-มอี ายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที-ออก ซึ-งมี credit rating อย่างหนึ- งอย่างใดดังนี
2.|. .2. มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที-เป็ น issuer rating
ต้องเป็ น credit rating ที-ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสันด้วย
2.|. .2. มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.|.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
„. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาที-มีลกั ษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยข้อกําหนดเกี-ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์
และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที* 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
. ประเภท underlying derivatives ที-กองทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ- งหรือหลายอย่างดังนี
. ทรัพย์สินที-กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที- -|
. อัตราดอกเบีย
.2 อัตราแลกเปลี-ยนเงิน
.„ เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
.| ดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนี ที-มอี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนี ที-มอี งค์ประกอบเป็ นดัชนี ตาม 1.5
1.7 underlying อื-นตามที-สาํ นักงานกําหนดเพิ-มเติม
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ในกรณีที- derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที-อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot price)
หรือราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อื-นที-ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที-เป็ น
องค์ประกอบของดัชนี ดงั กล่าว ต้องเป็ นที-ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
. เงือ- นไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนิ นการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ. กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกีย- วกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที-จะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
. เป็ นการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
. . กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ- งเป็ น ธพ. ธนาคารที-มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึน ตัวแทนซือขาย derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
.2 ในกรณีที-จะต้องมีการชําระหนี ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื-อ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที-ส่งมอบสินค้านันก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ-มเติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที- derivatives มี underlying เป็ นดัชนี ตามข้อ .| ดัชนี ดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี
2. เป็ นดัชนี ที-มีการกําหนดวิธกี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัยต่าง ๆ
ที-นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนี ให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี
underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื-อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
2. เป็ นดัชนี ที-มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
2. . ดัชนี ที-มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนี ที-มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ- งดังนี
2. . . ดัชนี ที-องค์ประกอบแต่ละตัวมีนําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนําหนักทังหมด
2. . . ดัชนี ที-องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ- งมีนําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนําหนักทังหมด ใน
กรณีที-เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืน- ต้องมีนําหนักไม่เกินอัตราที-กาํ หนดในข้อ 2. . .
การพิจารณาการกระจายนําหนักตามข้อ 2. . . และข้อ 2. . . ไม่ตอ้ งนําองค์ประกอบที-เกี-ยวข้องกับ
ทองคําหรือนํามันดิบมาพิจารณา
2. . ดัชนี อื-นใดนอกจากข้อ 2. . ที-เป็ นไปตามเงือ- นไขครบถ้วนดังนี
2. . . เป็ นดัชนี ที-มีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาที-กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
2. . . เมื-อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ- งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานันโดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
2.2 เป็ นดัชนี ที-ได้รบั การพัฒนาโดยสถาบันที-มีความน่ าเชื-อถือและทําหน้าที-ได้อย่างอิสระจากบริษทั จัดการ ทังนี หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษัทในเครือของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
2.„ มีการแสดงดัชนี นัน ๆ อย่างต่อเนื- องเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสื-อที-มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
2.| ในกรณีที-เป็ นดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนี ดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที-บริษัทจัดการ แสดงให้เห็นได้วา่ วิธีการคํานวณ
ของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนี ดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
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„. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที-เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการจะจัดให้มที รัพย์สินของกองทุนที-มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที-เพียงพอต่อภาระที-กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื-อ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาที-ได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็ นไปตามที-สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
|. หลักเกณฑ์เพิม- เติมสําหรับการลงทุนที-มีวตั ถุประสงค์เพื-อการลดความเสี-ยง
ในกรณีที-บริษทั จัดการลงทุนใน derivatives ที- underlying ไม่ใช่สิ-งเดียวกับทรัพย์สินที-จะลดความเสี-ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
y. หลักเกณฑ์เพิม- เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการ ต้องจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี
y. ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ- งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที- 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีที-วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษทั จัดการ ให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทําการถัดไป
y. ในกรณีที-เกิดเหตุการณ์ที-ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ- งคํานวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทันที
y.2 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ- งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื-อ บริษทั จัดการร้องขอได้
•. หลักเกณฑ์เพิม- เติมสําหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการ ต้องปฏิบตั ิตามเงื-อนไขดังนี
•. เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื-อการลดความเสี-ยงเท่านัน
•. เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ที-มลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ- งอย่างใด
ดังนี
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ-งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ือประกันความเสีย- งด้านเครดิตที-เกีย- วข้องกับ
ความสามารถในการชําระหนี ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน โดยคู่สญ
ั ญาที-อยู่ในฐานะผูข้ ายประกันความ
เสี-ยงมีภาระผูกพันที-จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือประกันความเสีย- งเมื-อเกิด credit event ขึนโดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซือ
ประกันความเสี-ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที-ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทังนี ไม่
ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง- กําหนดให้
ผูข้ ายประกันความเสี-ยงมีหน้าที-ชาํ ระหนี เมื-อเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึ-งเป็ นรายแรก (First
to Default Swap) หรือเมือ- เกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึ- งในกลุ่ม obligation ซึ-งจะมีการชําระ
ราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน แต่ขอ้ ตกลงจะครบกําหนดเมื-อเกิด credit event ขึนกับ obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ-งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ือประกันความเสีย- งของสินทรัพย์อา้ งอิงทีเกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที-จะได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกันความเสี-ยงมีภาระผูกพันที-จะจ่าย
ผลตอบแทนในอัตราคงที-หรืออัตราลอยตัวที-อา้ งอิงกับอัตราดอกเบียตามที-จะตกลงกัน และส่วนที-ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์อา้ งอิง เพื-อแลกกับการที-ผซู ้ ือประกันความเสี-ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที-เพิ-มขึน (ถ้ามี) ของ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสี-ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณี
ไม่เกิด credit event)
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•.2 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที-กาํ หนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื-นตามที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ-งมีขอ้ ตกลงที-มีลกั ษณะดังนี
•.2. มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื-น
•.2. ไม่มีขอ้ กําหนดที-ทาํ ให้สิทธิที-กาํ หนดไว้ในตราสารหนี หรือสัญญาซือขายล่วงหน้าที- credit derivatives นัน
อ้างอิงเสื-อมเสียไป
•.2.2 ไม่มีขอ้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื-น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื- ที-จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน- หรือหาดอกผลโดยวิธีอื-นอย่างใดอย่างหนึ- ง
หรือหลายอย่างตามที-ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี เว้น
แต่ในกรณีที-คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิม- เติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธอี ื-น ทังนี หากเป็ นการลงทุนในตราสารหรือ
สัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทําสัญญาในประเทศที-มีหน่ วยงานกํากับดูแล
ด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที-เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที-มกี ารซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศที-เป็ นสมาชิกของ WFE หรือเป็ นตราสารของบริษัทที-จดั ตังและเสนอขายใน GMS
ส่วนที* 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนื อจากทรัพย์สนิ ในส่วนอื-นของข้อ 2. 2. ซึ-งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที-ครบถ้วน ดังนี
. ไม่มขี อ้ กําหนดหรือเงือ- นไขที-ทาํ ให้ผูล้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
. สามารถเปลี-ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที-เป็ น B/E P/N หรือ SN ที-มเี งือ- นไขห้ามเปลี-ยนมือแต่กองทุนได้ดาํ เนิ นการให้
มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที-กฎหมายกําหนด หรือมีเงือ- นไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตรา
สารได้)
.2 มีขอ้ มูลเกี-ยวกับตราสารที-ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจําอย่างสมํา- เสมอ ซึ-งบริษทั จัดการสามารถ
เข้าถึงได้เพื-อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมํา- เสมอ และมีขอ้ มูลราคาที-สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดย
ข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที-เชือ- ถือได้ซึ-งจัดทําตามหลักวิชาการอันเป็ นที-ยอมรับในระดับสากล
. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิม- เติมจากที-กาํ หนดในข้อ .
. ในกรณีที-เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที-ออกตราสารดังกล่าวเพื-อชําระหนี การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้อง
มีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี
. . ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
. . ธนาคารออมสิน
. .2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
. .„ ธนาคารเพื-อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
. .| ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
. .y ธนาคารเพื-อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
. .• ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
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. .‹ สถาบันการเงินต่างประเทศที-มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม . . - . .•
ทังนี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งั - จ่ายหรือผูอ้ อกตัวu ทังจํานวนรวมถึงดอกเบีย (ถ้ามี)
ตามที-ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
. การลงทุนใน SN ต้องเป็ นไปตามเงือ- นไขเพิ-มเติมดังนี
2.2.1 SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับ underlying ประเภทเดียวกับ underlying ของ derivatives
ตามที-ระบุในส่วนที- y ข้อ
. . หากการลงทุนใน SN จะมีผลทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สนิ ใดๆ ทรัพย์สินนันต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็ นไปตามมาตรฐานสากลซึ-งกําหนดโดย International Swaps and Derivatives
Association (ISDA) และเป็ นทรัพย์สินที-สามารถเปลี-ยนมือได้ โดยก่อนการลงทุน บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี-ยวกับการลงทุนที-อาจทําให้กองทุนต้องรับมอบทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
. .2 ในกรณีที-เป็ น SN ซึ-งมีขอ้ กําหนดห้ามเปลี-ยนมือผูอ้ อก SN ต้องยินยอมให้กองทุนสามารถไถ่ถอน SN
ดังกล่าวก่อนครบอายุ เมื-อบริษัทจัดการร้องขอได้
. .„ ในกรณีที-เป็ น SN ซึ-งเสนอขายในต่างประเทศ ต้องปรากฎว่า SN นันมีราคาปรากฎในระบบข้อมูลทีน่ าเชื-อถือได้ซึ-งเป็ นที-ยอมรับโดยทัว- ไปของธรรมเนี ยมปฏิบตั ิสากล และบริษัทจัดการต้องดําเนิ นการจัดให้มขี อ้ ตกลงกับผู ้
ออก SN ดังต่อไปนี ก่อนการลงทุน
. .„. ให้ผอู ้ อก SN ส่งราคาที-เป็ นมูลค่ายุติธรรมของ SN ซึ-งเกิดจากวิธีการคํานวณเดียวกับที-ใช้ในการ
คํานวณราคาที-แสดงในระบบข้อมูลที-น่าเชื-อถือดังกล่าว ให้บริษัทจัดการ ทุกวันที- | และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี
ในกรณีที-วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป
. .„. ในกรณีที-เกิดเหตุการณ์ที-ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสําคัญ ให้ผูอ้ อก SN ส่งราคาทีเป็ นมูลค่ายุติธรรมของ SN มายังบริษทั จัดการทันที
ส่วนที* 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี
กรณีเป็ นหน่วยที*การออกอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
. กรณีเป็ นหน่ วย CIS
. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในข้อ 2. 2. ส่วน
ที- ข้อ . ข้อ . และข้อ .2
. เป็ นหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที-มีลกั ษณะดังนี
. . การออกและการเสนอขายอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่ วยงานต่างประเทศที-กาํ กับดูแลด้านหลักทรัพย์
และตลาดซือขายหลักทรัพย์ซึ-งเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที-มีการซือขายใน
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที-เป็ นสมาชิกของ WFE
1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลของหน่ วยงานกํากับดูแลที-เป็ นสมาชิกสามัญ
ของ IOSCO
. .2 ในกรณีที-กองทุนรวมไปลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว
ต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพือ- ผูล้ งทุนรายย่อยของ
ประเทศนัน
.2 ประเทศที-กาํ กับดูแลการเสนอขายหน่ วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่างเพียงพอ ทังนี ตาม
รายชือ- ประเทศที-สาํ นักงานกําหนด
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.„ ในกรณีเป็ นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจํากัดการ
กูย้ มื ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาํ เป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัว- คราวเท่านัน และมีนโยบายการลงทุนดังนี (ไม่ใช้กบั
การลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ-งเป็ นกองทุนรวมทองคําที-ลงทุนในทองคําแท่ง)
.„. มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื-อใช้วธิ ีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single
entity limit ของกองทุนรวมนัน ทังนี หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สินที-เป็ น SIP
.„. มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื-อใช้วธิ ีคาํ นวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สําหรับทรัพย์สนิ ที-เป็ น SIP ของกองทุนรวมนัน
.„.2 มีการลงทุนใน derivatives ที-เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนัน
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที-กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็ นกองทุนที-มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ-งเป็ นประเภท
และชนิ ดเดียวกับที-กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมื-อนําทรัพย์สนิ ที-ไม่สามารถลงทุนได้มาคํานวณตามสัดส่วน (pro
rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว
.| ในกรณีที-กองทุนรวมฟี ดเดอร์ไปลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้อง
ไม่ใช่กองทุนที-มีลกั ษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมฟี ดเดอร์ เว้นแต่เป็ นกรณีที-มีความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือ
หน่ วย ทังนี โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน โดยก่อนการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชีชวนด้วย
. กรณีเป็ นหน่ วย CIS นอกเหนื อจากที-กาํ หนดในข้อ 2. 2. ส่วนที- ข้อ
. มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกําหนดสําหรับตราสาร TS ในข้อ 2. 2. ส่วน
ที- ข้อ . ข้อ . และข้อ .2
. จดทะเบียนในตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที-เป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที* 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี
. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที-ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
. สถาบันการเงินต่างประเทศที-มลี กั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ ับฝากตามข้อ 2. 2. ส่วนที- 2 : ทรัพย์สนิ ประเภทเงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ข้อ . – 9.
ส่วนที* 4 : ธุรกรรมประเภทการซือโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที-สาํ นักงานก.ล.ต.กําหนด
ส่วนที* 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที-สาํ นักงานก.ล.ต.กําหนด
ส่วนที* 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี
. ประเภท underlying derivatives ที-กองทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ- งหรือหลายอย่างดังนี
. ทรัพย์สินที-กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที- - |
. อัตราดอกเบีย
.2 อัตราแลกเปลี-ยนเงิน
.„ เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
.| ดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนี ที-มอี งค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
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1.6 ดัชนี ที-มีองค์ประกอบเป็ นดัชนี ตาม 1.5
1.7 underlying อื-นตามที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ-มเติม
ในกรณีที- derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที-อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot price) หรือ
ราคาสัญญาซือขายล่วงหน้า (futures price) เท่านัน ทังนี ราคาของ underlying อื-นที-ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที-เป็ น
องค์ประกอบของดัชนี ดงั กล่าว ต้องเป็ นที-ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
. เงือ- นไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนิ นการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมือ. กรณีกองทุนได้ระบุเกี-ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที-จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
. เป็ นการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
2.2.1 derivatives on organized exchange
. . กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ- งเป็ นนิ ติบคุ คลที-ได้รบั อนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจ derivatives ที-อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลโดยหน่ วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที-เป็ น
สมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที-เป็ นสมาชิกของ WFE
.2 ในกรณีที-จะต้องมีการชําระหนี ดว้ ยการส่งมอบสินค้าเมื-อ derivatives สินสุดลง สินค้านันต้องเป็ นทรัพย์สนิ ทีกองทุนสามารถลงทุนได้ ทังนี ไม่วา่ กองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที-ส่งมอบสินค้านันก็ตาม
2. หลักเกณฑ์เพิม- เติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที- derivatives มี underlying เป็ นดัชนี ตามข้อ 1.5 ดัชนี ดังกล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี
2. เป็ นดัชนี ที-มีการกําหนดวิธกี ารคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัยต่าง ๆ
ที-นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนี ให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทังนี
underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื-อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
2. เป็ นดัชนี ที-มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
2. . ดัชนี ที-มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนี ที-มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ- งดังนี
2. . . ดัชนี ที-องค์ประกอบแต่ละตัวมีนําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนําหนักทังหมด
2. . . ดัชนี ที-องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ- งมีนําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนําหนักทังหมด ใน
กรณีที-เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอืน- ต้องมีนําหนักไม่เกินอัตราที-กาํ หนดในข้อ 2. . .
การพิจารณาการกระจายนําหนักตามข้อ 2. . . และข้อ 2. . . ไม่ตอ้ งนําองค์ประกอบที-เกี-ยวข้องกับทองคําหรือ
นํามันดิบมาพิจารณา
2. . ดัชนี อื-นใดนอกจากข้อ 2. . ที-เป็ นไปตามเงือ- นไขครบถ้วนดังนี
2. . . เป็ นดัชนี ที-มีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาที-กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
2. . . เมื-อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ- งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สัญญานันโดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนัน
2.2 เป็ นดัชนี ที-ได้รบั การพัฒนาโดยสถาบันที-มีความน่ าเชื-อถือและทําหน้าที-ได้อย่างอิสระจากบริษทั จัดการ ทังนี หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษัทในเครือของบริษทั จัดการ บริษทั จัดการต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
2.„ มีการแสดงดัชนี นัน ๆ อย่างต่อเนื- องเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสื-อที-มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
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2.| ในกรณีที-เป็ นดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนี ดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที-บริษัทจัดการ แสดงให้เห็นได้วา่ วิธีการคํานวณ
ของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนี ดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
„. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที-เพียงพอต่อการชําระหนี ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษทั จัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที-มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที-เพียงพอต่อภาระที-กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี ตามข้อตกลงเมื-อ derivatives สินสุดลงไว้ตลอดเวลาที-ได้ลงทุนใน derivatives นัน และเป็ นไปตามที-สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
|. หลักเกณฑ์เพิม- เติมสําหรับการลงทุนที-มีวตั ถุประสงค์เพื-อการลดความเสี-ยง
ในกรณีที-บริษทั จัดการลงทุนใน derivatives ที- underlying ไม่ใช่สิ-งเดียวกับทรัพย์สินที-จะลดความเสี-ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
y. หลักเกณฑ์เพิม- เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษทั จัดการจะจัดให้มขี อ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี
y. ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ- งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที- 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทังนี ในกรณีที-วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษทั จัดการ ให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทําการถัดไป
y. ในกรณีที-เกิดเหตุการณ์ที-ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ- งคํานวณ
และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
y.2 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ- งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื-อบริษัทจัดการร้องขอได้
•. หลักเกณฑ์เพิม- เติมสําหรับการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษทั จัดการต้องปฏิบตั ิตามเงือ- นไขดังนี
•. เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื-อการลดความเสี-ยงเท่านัน
•. เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ที-มลี กั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ- งอย่างใด
ดังนี
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ-งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ือประกันความเสีย- งด้านเครดิตที-เกีย- วข้องกับ
ความสามารถในการชําระหนี ตาม obligation ของผูผ้ ูกพันตาม obligation นัน โดยคู่สญ
ั ญาที-อยู่ในฐานะผูข้ ายประกันความ
เสี-ยงมีภาระผูกพันที-จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซือประกันความเสีย- งเมื-อเกิด credit event ขึนโดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซือ
ประกันความเสี-ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที-ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสินสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทังนี ไม่
ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง- กําหนดให้
ผูข้ ายประกันความเสี-ยงมีหน้าที-ชาํ ระหนี เมื-อเกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึ-งเป็ นรายแรก (First
to Default Swap) หรือเมือ- เกิด credit event ขึนกับ obligation รายการใดรายการหนึ- งในกลุ่ม obligation ซึ-งจะมีการชําระ
ราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนัน แต่ขอ้ ตกลงจะครบกําหนดเมื-อเกิด credit event ขึนกับ obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ-งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ือประกันความเสีย- งของสินทรัพย์อา้ งอิงทีเกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที-จะได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกันความเสี-ยงมีภาระผูกพันที-จะจ่าย
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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ผลตอบแทนในอัตราคงที-หรืออัตราลอยตัวที-อา้ งอิงกับอัตราดอกเบียตามที-จะตกลงกัน และส่วนที-ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์อา้ งอิง เพื-อแลกกับการที-ผซู ้ ือประกันความเสี-ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที-เพิ-มขึน (ถ้ามี) ของ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสี-ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณี
ไม่เกิด credit event)
•.2 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที-กาํ หนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื-นตามที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ-งมีขอ้ ตกลงที-มีลกั ษณะดังนี
•.2. มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
กฎหมายอื-น
•.2. ไม่มีขอ้ กําหนดที-ทาํ ให้สิทธิที-กาํ หนดไว้ในตราสารแห่งหนี หรือสัญญาซือขายล่วงหน้าที- credit derivatives
นันอ้างอิงเสื-อมเสียไป
•.2.2 ไม่มีขอ้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สญ
ั ญา
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื*น เพื*อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื-น เพือ- เป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษทั จัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซึ-งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน- หรือหาดอกผลโดยวิธีอื-นเพือ- เป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี ในกรณีทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี-ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตาม
ประกาศที-แก้ไขด้วย
ส่วนที* 1 : อัตราส่วนการลงทุนที*คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
. กรณีมี credit rating อยูใ่ น อันดับแรกขึนไป
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
. กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตาํ - กวําไม่เกิน 35%
อันดับแรก
3 หน่ วย CIS ตามที-ระบุในข้อ 2. 2. ส่วนที- ข้อ และข้อ 2. 2.
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
ส่วนที- ข้อ
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที-ผรู ้ บั ฝากหรือผูอ้ อก
ไม่เกิน 20%
ตราสารมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
„. มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
„. เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร
ที-รฐั บาลเป็ นประกัน
5 ตราสารที-มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี
ไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
|. เป็ นตราสารหนี ตราสารกึ-งหนี กึ-งทุน หรือศุกูก ที-ผูอ้ อกจัดตังขึน
1. 10% หรือ
ตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที-ได้รับอนุ ญาตให้
2. นําหนักของตราสารที-ลงทุนใน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
benchmark + 5%
|. เป็ นตราสารที-มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
|. . ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
|. . ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว- ไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
|. .2 ในกรณีที-เป็ นตราสารที-มกี าํ หนดวันชําระหนี นอ้ ยกว่าหรือเท่ากับ
2Ž• วัน นับแต่วนั ที-ลงทุน ที-ไม่ได้มีลกั ษณะตาม |. . หรือ |. . ผูม้ ี
ภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี
|. .2. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
|. .2. ธนาคารออมสิน
|. .2.2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
|. .2.„ ธนาคารเพื-อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
|. .2.| บรรษัทตลาดรองสินเชื-อที-อยู่อาศัย
|. .2.y ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
|. .2.• ธนาคารเพื-อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
|. .2.‹ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
|. .2.Ž บล.
|.2 เสนอขายในประเทศไทย
|.„ มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
|.| ในกรณีที-เป็ นตราสารที-มีกาํ หนดวันชําระหนี มากกว่า 2Ž• วัน
นับแต่วนั ที-ลงทุนต้องขึนทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated
market
ทรัพย์สินดังนี
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้วแต่อตั ราใดจะ
y. ตราสารที-มลี กั ษณะครบถ้วนดังนี
สูงกว่า
y. . เป็ นตราสารหนี ตราสารกึ-งหนี กึ-งทุน SN หรือศุกูก ที-ผูอ้ อก
1. 10% หรือ
จัดตังขึนตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนันในต่างประเทศ
2. นําหนักของทรัพย์สินที-ลงทุนใน
หรือผูอ้ อกจัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.
benchmark + 5%
ต่างประเทศที-ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ
เป็ นตราสาร Basel III
y. . มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
y. .2 เป็ นตราสารที-มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
y. .2. ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SETหรือในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
y. .2. ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว- ไป โดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
y. .2.2 ในกรณีที-เป็ นตราสารทีม- ีกาํ หนดวันชําระหนี น้อยกว่าหรือ
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ข้อ

ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน (% ของ NAV)
เท่ากับ 2Ž• วัน นับแต่วนั ที-ลงทุน ที-ไม่ได้มีลกั ษณะตาม y.„.2. หรือ
y. .2. ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี
y. .2.2. บุคคลตามข้อ |. .2. – 5.2.3.9
y. .2.2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที-ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
y. .2.2.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที-มีลกั ษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ y. .2.2. – 6.1.3.3.2
y. .„ ในกรณีที-เป็ นตราสารที-มีกาํ หนดวันชําระหนี มากกว่า 2Ž• วัน
นับแต่วนั ที-ลงทุนต้องขึนทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated
market
y. ธุรกรรมดังนี ที-คู่สญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment
grade
y. . วreverse repo
y. . วOTC derivatives
y.2 หน่ วย CIS ตามที-ระบุในข้อ 2. 2. ส่วนที- ข้อ และข้อ
2. 2. ส่วนที- ข้อ ที-จดทะเบียนซือขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพื-อการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้
ลงทุนทัว- ไปของ SET หรือของตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่ วยดังกล่าวที-อยูร่ ะหว่างดําเนิ นการแก้ไขเหตุที-อาจทําให้มี
การเพิกถอนหน่ วยดังกล่าวออกจากการซือขายใน SET หรือในตลาด
ซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
7 ทรัพย์สินอื-นนอกเหนื อจากที-ระบุในข้อ – ข้อ y (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ไม่มขี อ้ กําหนดเกีย- วกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคู่สญ
ั ญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื-อการดําเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที* 2 : อัตราส่วนการลงทุนที*คาํ นวณตามกลุม่ กิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที-อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษทั ดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ- งดังนี แล้วแต่
อัตราใดจะสูงกว่า
1. 25% หรือ
2. นําหนักของทรัพย์สินที-ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ไม่มขี อ้ กําหนดเกีย- วกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื-อการดําเนินงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ

A

32

ส่วนที* 3 : อัตราส่วนการลงทุนที*คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที-นิติบคุ คล - รวมกันไม่เกิน „|% เฉลี-ยในรอบปี บัญชี
ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคล
เว้นแต่เป็ นกองทุนรวมที-มอี ายุโครงการน้อย
ดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั - จ่าย หรือคู่สญ
ั ญา ดังนี
กว่า ปี ให้เฉลี-ยตามรอบอายุกองทุน
. ธนาคารหรือสถาบันการเงินที-มกี ฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนรวมที-อายุ
. ธพ.
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ y เดือน
.2 บง.
ทังนี เฉพาะกองทุนรวมที-มอี ายุโครงการ
.„ บค.
มากกว่าหรือเท่ากับ ปี
.| บรรษัทตลาดรองสินเชื-อที-อยู่อาศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที-กองทุนรวมได้รบั โอนกรรมสิทธิ•มาจาก
คู่สญ
ั ญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ
derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี
รวมกันไม่เกิน 25%
2.1 B/E หรือ P/N ที-มเี งือ- นไขห้ามเปลี-ยนมือแต่กองทุนรวมได้
ดําเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธกี าร
ที-กฎหมายกําหนด หรือมีเงือ- นไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู ้
ออกตราสารได้
2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซึ-งจดทะเบียนกับ TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลักเกณฑ์ที-กาํ หนดไว่ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขาย
ตราสารหนี ที-ออกใหม่)
2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที-มรี ะยะเวลาการฝาก
เกิน เดือน
2.4 total SIP ตามข้อ | ของส่วนนี
(ข้อนี ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy &
hold ที-ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน
ฝาก ที-มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน
รวม หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื-อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมี
อายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
3 reverse repo
ไม่เกิน 25%
4 securities lending
ไม่เกิน 25%
5 total SIP ซึ-งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ • ในส่วนที- : อัตราส่วน
รวมกันไม่เกิน |%
การลงทุนที-คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single
entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี ตราสารกึ-งหนี กึ-งทุน หรือ
SN ที-ลกั ษณะครบถ้วนดังนี
|. มีลกั ษณะตามข้อ 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ y ส่วนที- ตรา
ส่วนการลงทุนที-คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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ข้อ
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อัตราส่วน

entity limit)
|. มี credit rating อยูใ่ นระดับตํา- กว่า investment grade หรือไม่
มี credit rating
derivatives ดังนี
6.1 การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที-มวี ตั ถุประสงค์เพือ- การลด
ความเสี-ยง (hedging)
y. การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที-มใิ ช่เพื-อการลดความเสี-ยง
(non-hedging)

ไม่เกินมูลค่าความเสีย- งที-มอี ยู่

global exposure limit
กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน
จํากัด net exposure ที-เกิดจากการลงทุนใน
derivatives โดยต้องไม่เกิน
% ของ NAV
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื-อการดําเนิ นงานของ กองทุนรวมไม่มีขอ้ กําหนดเกีย- วกับ
product limit
ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที-แก้ไขเพิ-มเติม
ส่วนที* 4 : อัตราส่วนการลงทุนที*คาํ นวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการทีล* งทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สนิ
อัตราส่วน
1 ตราสารหนี ตราสารกึง- หนี กึ-งทุน ตรา
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี สนิ ทางการเงิน (financial liability) ของผู ้
สาร Basel III และศุกูกของผูอ้ อกรายใด ออกตราสารรายนัน ตามที-เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
รายหนึ- ง (ไม่รวมถึงตราสารหนีภาครัฐ ล่าสุด ทังนี ในกรณีที-ผูอ้ อกตราสารมีหนี สินทางการเงินที-ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ไทยหรือตราสารหนี ภาครัฐต่างประเทศ) ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัทจัดการ อาจ
นํามูลค่าหนี สนิ ทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี สินทางการเงินตามงบ
การเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี สินทางการเงินนันจะต้องเป็ นข้อมูลที-มีการ
เผยแพร่เป็ นการทัว- ไป และ ในกรณีที-ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี สินทางการเงิน
ตามที-เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงั
ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผูอ้ อกตราสาร) ให้ใช้
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี ของ
ผูอ้ อกรายนันเป็ นรายครัง เว้นแต่ ในกรณีที-ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน- แบบ filing
ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นราย
โครงการ
1.2 ในกรณีที-กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี โดยเป็ นตราสารที-ออกใหม่และมี
credit rating อยูใ่ นระดับตํา- กว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บริษทั จัดการลงทุนเพือ- กองทุนภายใต้การจัดการของบริษทั จัดการรายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นราย
ครัง เว้นแต่กรณีที-ผอู ้ อกตราสารได้มกี ารยืน- แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ

A

34

ข้อ

2

ประเภททรัพย์สนิ

หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ- ง

อัตราส่วน
(bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ นรายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที-ออกโดยบุคคลดังนี
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื-อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื-อที-อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื-อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที-ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที-มีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน ใน 2 ของจํานวนหน่ วย CIS ทังหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศที-ออกหน่ วยนัน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที-มีลกั ษณะครบถ้วน
ดังนี โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
. มีขนาดเล็ก
. จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน ปี
2. เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที-แก้ไขเพิ-มเติม
ส่วนที* 5 : การดําเนินการเมื*อการลงทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกี* าํ หนด
(1) ในกรณีที-กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที-กาํ หนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที-ลงทุนมีคุณสมบัติที-เปลี-ยนแปลงไป
จนเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที-กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษทั จัดการต้องดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี
(1.1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี-ยวกับชื-อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที-ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที-เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ทีบริษทั จัดการ
(1.2) จําหน่ ายทรัพย์สินที-ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า
90 วันนับแต่วนั ที-ทรัพย์สินนันขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามส่วนที- | ข้อ (2)
(1.3) เมื-อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ ายทรัพย์สนิ ที-ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที-ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี-ยนแปลง
ไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที-กาํ หนดแล้ว บริษทั จัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกีย- วกับชื-อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที-ได้จาํ หน่ายทรัพย์สนิ นันออกไปหรือวันที-ทรัพย์สินมีการเปลี-ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จดั ส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที-เกิดกรณีดังกล่าว
ในกรณีที-บริษทั จัดการไม่สามารถจําหน่ ายทรัพย์สินที-ขาดคุณสมบัติให้เป็ นไปตามข้อ (1) (1.2) บริษทั จัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ- ง พร้อมสาเหตุที-ไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(2) ในกรณีที-กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที-กาํ หนดแต่ต่อมามีกรณีดงั ต่อไปนี จนเป็ นเหตุให้ไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
 กรณีที-กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็ นผูถ้ อื หลักทรัพย์ตามสัดส่วนที-มีอยูเ่ ดิมนั น
 กรณีที-กองทุนได้รบ
ั ทรัพย์สินมาจากการบริจาค
บริษทั จัดการจะดําเนิ นการดังต่อไปนี โดยอนุ โลม
(2.1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี-ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที-การลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที-บริษัทจัดการ
(2.2) ไม่ลงทุนเพิม- เติมในทรัพย์สินที-เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วน
การลงทุนที-กาํ หนด
(2.3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที-กาํ หนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ น
สําคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาดังนี เว้นแต่เป็ นกรณีตามส่วนที- 5 ข้อ (3)
(ก) 30 วันนับแต่วนั สินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที-ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที-คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวu แลกเงินหรือตัวu สัญญาใช้เงิน ตามส่วนที- 3 ข้อ 1
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอนื- ใดนอกเหนื อจากกรณีตามส่วนที- 5 ข้อ (2) (2.3) (ก)
(2.4) เมื-อบริษทั จัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที-กาํ หนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํา
รายงานข้อมูลเกี-ยวกับชื-อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สนิ ดังกล่าว รวมถึงวันที-สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที-สามารถแก้ไขจน
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีที-บริษทั จัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที-กาํ หนดตามข้อ (2.3)(ก) หรือ (ข) บริษทั
จัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ- ง พร้อมสาเหตุที-ไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนดังกล่าว
และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลา
ดังกล่าว
(3) ในกรณีที-มเี หตุสดุ วิสยั หรือเหตุจาํ เป็ นอืน- ใดทําให้บริษทั จัดการไม่สามารถดําเนิ นการแก้ไขเพือ- ให้การลงทุนเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที-กาํ หนดในส่วนที- | ข้อ (1)(1.2) หรือข้อ ( )( .2)(ข) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนิ นการ
ดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน บริษทั จัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดําเนิ นการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึ งถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ และต้องส่งรายงานเกี-ยวกับการดําเนิ นการของบริษทั จัดการในเรื-องดังกล่าวต่อสํานักงาน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที-ตอ้ งแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ทังนี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนิ นการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการแทนได้
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ส่วนที* 6 : การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
( ) ในการคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษทั จัดการอาจไม่นับช่วงเวลาดังนี รวมอยูด่ ว้ ย
ก็ได้ ทังนี จะคํานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ
( . ) ช่วงระยะเวลา 2 วันนั บแต่วนั ที-จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
( . ) ช่วงระยะเวลา 2 วันก่อนเลิกกองทุน
(2) ในกรณีที-กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการต้องดําเนิ นการดังต่อไปนี
(2.1) จัดทํารายงานเกี-ยวกับการลงทุนที-ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทังเหตุผลที-ทาํ ให้มีการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมทังจัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3
วันทําการนับแต่วนั ที-ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที-บริษัทจัดการ
(2.2) ดําเนิ นการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนิ นการเปลี-ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ที-กาํ หนดในข้อ (3) ในส่วนที- 6 การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจัดแบ่งประเภทของกองทุน
(3) ในกรณีที-การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการ
จะดําเนิ นการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที-สดั ส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนให้เปลี-ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกําหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี-ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ- ง บริษัทจัดการจะจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผูถ้ ือหน่ วยลง
ทุนเดิมในการที-จะออกจากกองทุนรวมก่อนที-การเปลี-ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการดังกล่าว
ต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทังเมื-อได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนให้เปลี-ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนี ยมการรับซือคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย
จนกว่าการเปลี-ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีที-ครบกําหนด 90 วันนับแต่วนั ที-สดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี-ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่ วย
ลงทุนของกองทุนรวมนันเพิ-มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิ-มเติม (การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน) : ไม่มี
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครังแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครังแรก :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครังแรก :
บริษทั จัดการจะเสนอขายหน่ วยลงทุนให้แก่ประชาชนทัว- ไปในราคาเสนอขายหน่ วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครัง
แรกที-ระบุในหนังสือชีชวน โดยบริษทั จัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วย
ลงทุน ทังนี หากมีการสัง- ซือหน่ วยลงทุนครบตามจํานวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนสินสุดระยะเวลาเสนอขาย บริษทั จัดการ
สามารถจะปิ ดการเสนอขาย โดยปิ ดประกาศที-สาํ นักงานของบริษทั จัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม กองทุนสงวนสิทธิที-จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื-อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี-มถี ิ-นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ-งโดยปกติมีถิ-นที-อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึ-งจัดให้มีขนึ และดําเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชีชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ นใจสัง- ซือหน่ วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที-ผลู ้ งทุนควรทราบและเอกสารที-เกีย- วข้องกับการ
สัง- ซือหน่วยลงทุนได้ที-บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนทุกวันทําการในระยะเวลาเสนอขาย
สําหรับผูล้ งทุนที-ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ เงือ- นไข และวิธีการเปิ ดบัญชี
กองทุนตามที-บริษัทจัดการกําหนด
5.2.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
5.2.2.1 กรณีบคุ คลธรรมดา
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ-งลงนามรับรองความถูกต้อง
หรือหลักฐานอืน- ใดที-บริษทั จัดการกําหนด
5.2.2.2 กรณีนิติบุคคล
(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษทั
(3) ตัวอย่างลายมือชื-อผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคลและเงือ- นไขการลงนาม
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคล
ซึ-งลงนามรับรองความถูกต้อง
หรือหลักฐานอืน- ใดที-บริษทั จัดการกําหนด
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5.2.3 วิธีการสัง- ซือหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจสัง- ซือหน่ วยลงทุนสามารถสัง- ซือหน่ วยลงทุนได้ดว้ ยตนเองกับบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืน
หน่ วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคําสัง- ซือหน่ วยลงทุนเพือ- แสดงความจํานงในการสัง- ซือหน่ วย
ลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
5.2.4 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซือหน่ วยลงทุน
ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนต้องชําระค่าซือหน่ วยลงทุนเต็มตามจํานวนที-ระบุไว้ในคําสัง- ซือหน่ วยลงทุน โดยชําระเป็ นเงินสด หรือ
เช็ค ดราฟต์ คําสัง- จ่ายเงินหรือวิธีอื-นใด โดยในกรณีที-สงั - ซือหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อม
เฉพาะสัง- จ่ายเพื-อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที-บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตีแบงก์
กรณีที-สงั - ซือหน่ วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนอาจชําระเป็ นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คําสังจ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอนื- ใดที-ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ทนั ที และขีดคร่อมเฉพาะสัง- จ่ายเพื-อ
เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในชื-อกองทุน
กรณีที-สงั - ซือหน่ วยลงทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนรายอื-น ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนอาจชําระเป็ นเงินสด
หรือเช็ค ดราฟต์ คําสัง- จ่ายเงิน หรือวิธอี ื-นใด โดยผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง- จ่ายเพือ- เข้าบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันในนาม "บัญชีจองซือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที-บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยู
โอบี จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตีแบงก์
บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิที-จะปรับปรุงเปลี-ยนแปลงข้อมูลเกี-ยวกับบัญชีรบั ชําระค่าซือหน่ วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถอื ว่า
ปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
กรณีที-ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนชําระค่าสัง- ซือหน่ วยลงทุนด้วยวิธีอนื- ใดที-มิใช่เงินสด ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนจะต้องลงวันที-ให้บริษัท
จัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาเสนอขาย
5.2.5 เงือ- นไขการสัง- ซือหน่ วยลงทุน
การสัง- ซือหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื-อบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนได้รบั เงินค่าสัง- ซือ
หน่ วยลงทุนและได้ทาํ รายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว เพื-อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนและผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคําสัง- ซือหน่ วยลงทุนนันได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษทั จัดการเป็ นกรณีพิเศษ
กองทุนสงวนสิทธิที-จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื-อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี-มถี ิ-นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ-งโดยปกติมีถิ-นที-อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ-งจัดให้มขี นึ และดําเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสัง- ซือหน่ วยลงทุน ในกรณีที-บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การสัง- ซือหน่ วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชือ- เสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที-เมื-อบริษัทจัดการพบว่า
บริษทั จัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที-ที-เกี-ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
ในการชําระค่าสัง- ซือหน่ วยลงทุน ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนจะต้องชําระค่าสัง- ซือหน่ วยลงทุนทังจํานวนด้วยเงิน ยกเว้นกรณีผูถ้ อื
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หน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื-นที-บริษทั จัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดําเนิ นการ เพื-อซือหน่ วยลงทุนของ
กองทุน บริษทั จัดการอาจดําเนิ นการให้มกี ารหักกลบกันได้
5.2.6 วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุน
หลังจากสินสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิ ดการเสนอขายแล้ว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุน
โดยคํานวณจากจํานวนเงินที-ได้รบั ชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่ วยลงทุนโดยจํานวนหน่ วยลงทุนที-ได้รบั จัดสรรจะคํานวณ
เป็ นทศนิ ยม 4 ตําแหน่ ง โดยตัดทศนิ ยมตําแหน่ งที- 5 ทิง
กรณีที-ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนชําระค่าสัง- ซือเป็ นเช็ค ดราฟต์ คําสัง- จ่ายเงิน หรือวิธีอนื- ใด บริษทั จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุน
ให้แก่ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุน เมือ- บริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค
ดราฟต์ คําสัง- จ่ายเงิน หรือวิธีการอืน- ใดได้เรียบร้อยแล้วและวันที-บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง- ซือหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้อง
เป็ นวันที-อยู่ในระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
ในกรณีที-จาํ นวนเงินที-ระบุในคําสัง- ซือหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที-บริษัทจัดการได้รบั ชําระบริษทั จัดการจะจัดสรร
หน่ วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที-ได้รบั ชําระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที-มีการสัง- ซือหน่ วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการที-จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษทั จัดการจะ
จัดสรรหน่ วยลงทุนตามเกณฑ์วรรคหนึ- งและวรรคสองของข้อนี โดยใช้หลักการ "สัง- ซือก่อนได้ก่อน" ตามวันและเวลาที-ได้รบั
คําสัง- ซือหน่ วยลงทุน ในกรณีสงั - ซือหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรร
จํานวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนหน่ วยลงทุนที-สงั - ซือ (Pro Rata) ให้แก่ผูส้ งั - ซือหน่ วย
ลงทุนพร้อมกันนัน
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที-บริษทั จัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการ
จัดสรรในกรณีดงั กล่าวจะทําให้การถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุน
เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื-อง หลักเกณฑ์เกี-ยวกับข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที-ของบริษัทจัดการ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั - ซือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า หรือมีผลกระทบต่อ
ชื-อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที-เมื-อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที-ที-เกีย- วข้องกับกฎหมายว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ หรือตามที-ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5.2.7 การคืนเงินค่าสัง- ซือหน่ วยลงทุน
เมื-อสินสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้วหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผทู ้ ี-ได้รับการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที-มีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า
หนึ- งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที-จาํ หน่ ายได้แล้วทังหมด เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ ายหน่ วยลงทุนและจะคืนเงินค่าสัง- ซือหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ ใด ๆ ที-เกิดขึนจาก
เงินที-ได้รบั จากการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผสู ้ งั - ซือ โดยการโอนเงินหรือชําระเป็ นเช็คตามที-ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุน
ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตังแต่วนั ถัดจากวันสินสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืน
เงินค่าสัง- ซือหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื- องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ
บริษทั จัดการจะชําระดอกเบียในอัตราไม่ตาํ - กว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นั บตังแต่วนั ถัดจากวันที-ครบกําหนดระยะเวลา 1 เดือน
ให้แก่ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนด้วย ทังนี เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสัง- การเป็ นอย่างอื-น
ในกรณีที-ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนในกรณีอื-นนอกเหนื อจากกรณีขา้ งต้น
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บริษทั จัดการจะดําเนิ นการคืนเงินส่วนที-ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ ใด ๆ ที-เกิดขึน (ถ้ามี) ให้แก่ผูส้ งั - ซือหน่ วย
ลงทุน โดยการโอนเงินหรือชําระเป็ นเช็คตามที-ผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือนนับตังแต่วนั ถัด
จากวันสินสุดระยะเวลาเสนอขาย
5.2.8 เงือ- นไขการลงทุน
บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตกลงสัง- ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และบริษัทจัดการจะดําเนิ นการรับซือคืน
หน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที-บริษทั จัดการจะประกาศหรือแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน | วันทําการ
นับจากวันถัดจากวันที-จดทะเบียนกองทุน โดยในการรับซือคืน บริษทั จัดการมีนโยบายจะรับซือคืนเป็ นจํานวนเงินที-จดั สรร
จากเงินสดรับที-ได้จากดอกเบีย หรือจากเงินต้นของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน- ตามหัวข้อ 2. 2 หลังกันเงิน
สํารองสําหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
บริษทั จัดการสงวนสิทธิในการไม่รบั ซือคืนหน่ วยลงทุนตามที-แจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบได้หากมีการผิดนัดชําระดอกเบีย
หรือเงินต้นของหุน้ กู ้ พันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื-นของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศการหยุดรับคําสังขายคืนหน่ วยลงทุน ณ ที-ทาํ การของบริษัทและแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ รวมทังจัดทํารายงานการไม่รบั ซือคืนหน่ วย
ลงทุนพร้อมเหตุผลและรายงานแผนการดําเนิ นงานของกองทุนให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน เพื-อ
ประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการอาจยุติการเสนอขายหน่ วยลงทุนในระหว่างเสนอขายหน่ วยลงทุนครังแรก หรือเลิกกองทุนภายหลังสินสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครังแรก หรือเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการ ตามเงือ- นไขที-กาํ หนดไว้ในโครงการ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครังแรก :
บริษทั จัดการมิได้เสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครังแรก เนื- องจากเป็ นการเสนอขายครัง
เดียว และนําเงินไปลงทุนตามจํานวนที-ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านั น
6.3. การสัง- ซือหน่ วยลงทุน :
7. การรับซือคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซือคืนหน่ วยลงทุน :
- บริษทั จัดการ
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซือคืนหน่ วยลงทุนเพิม- เติม :
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7.3. วิธีการรับซือคืนหน่ วยลงทุน :
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธกี ารรับซือคืนหน่ วยลงทุนเพิ-มเติม :
•.„. การรับซือคืนหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการจะดําเนิ นการรับซือคืนหน่วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ-งมีชื-อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ เวลา
‹. น. ของวันที-บริษัทจัดการดําเนิ นการรับซือคืนหน่ วยลงทุน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน
| วันทําการนับจากวันถัดจากวันที-จดทะเบียนกองทุน ทังนี บริษทั จัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตกลงสัง- ขายคืนหน่ วย
ลงทุนตามระยะเวลาที-บริษทั จัดการกําหนด
บริษทั จัดการอาจมีนโยบายรับซือคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะรับซือคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนเงินที-จดั สรร
โดยประมาณไม่เกินเงินสดที-ได้รับจากดอกเบียรับ และ/หรือกําไรจากเงินลงทุน ของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื-นตามหัวข้อ 2. 2 หลังกันเงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
ในการรับซือคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายบริษัทจัดการจะรับซือคืนหน่ วยลงทุนที-เหลืออยูท่ งหมดของผู
ั
ถ้ อื หน่ วยลงทุน โดยจะ
รับซือคืนเป็ นจํานวนเงินที-จดั สรรจากเงินสดรับที-ได้จากดอกเบีย หรือจากเงินต้นของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื-นตามหัวข้อ 2. 2 หลังกันเงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
โดยในการรับซือคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซือคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซือ
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสัน หรือกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ระยะสัน
(กองทุนปลายทาง) ตามที-ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที-ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนจะได้รบั คํานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการรับซือคืนหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ผูส้ งั - ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง- ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสม
และจะอนุ ญาตเป็ นกรณีพเิ ศษสําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที-จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใน
กรณีที-บริษัทจัดการปิ ดบัญชีกองทุนไม่วา่ ด้วยเหตุใด
•.„. การชําระเงินค่ารับซือคืนหน่ วยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงือ- นไข และวิธกี ารที-กาํ หนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซือคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผขู ้ าย
คืนภายใน | วันทําการนับตังแต่วนั ถัดจากวันทําการที-คาํ นวณราคารับซือคืนหน่ วยลงทุน มูลค่าหน่ วยลงทุนและราคา
หน่ วยลงทุน โดยมิให้นับรวมวันหยุดทําการในต่างประเทศของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที-มลี กั ษณะ
ในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะชําระเงินให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามที-ระบุไว้ในคําขอเปิ ด
บัญชีกองทุน และ/หรือวิธีการอืน- ใดที-บริษทั จัดการยอมรับเพื-ออํานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต เช่น EWallet เป็ นต้น ทังนี กรณีที-บริษัทจัดการจัดให้มีชอ่ งทางการรับชําระเงินค่าขายคืนเพิ-มเติม บริษทั จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือ
หน่ วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.5. ระยะเวลาในการรับซือคืน : เมื-อสินสุดอายุโครงการ
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7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซือคืน :
บริษทั จัดการจะประกาศวันรับซือคืนหน่ วยลงทุนให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทําการนับจากวันถัดจากวันที-จด
ทะเบียนกองทุน
7.7. การขายคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ-มเติม :
การจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ งั - ขายคืนหน่ วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื-อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน” หรือ “การไม่ขาย
หรือไม่รบั ซือคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง- ซือหรือคําสัง- ขายคืนหน่ วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซือคืนหน่ วยลงทุน” บริษทั
จัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ งั - ขายคืน โดยคํานวณจากราคารับซือคืนหน่ วยลงทุน ณ สินวันที-บริษทั จัดการได้รบั การตกลง
ยินยอมจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนให้รบั ซือคืนหน่ วยลงทุน ซึ-งหากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทําการ บริษทั จัดการจะถือว่าบริษทั
จัดการได้รบั การตกลงยินยอมจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนให้ขายคืนหน่ วยลงทุนในวันทําการวันแรกถัดจากวันดังกล่าว
บริษทั จัดการจะคํานวณจํานวนหน่ วยลงทุนที-สงั - ขายคืนสําหรับผูท้ ี-ขายคืนหน่ วยลงทุน โดยหารจํานวนเงินที-สงั - ขายคืน
ทังหมดซึ-งกําหนดไว้ในหัวข้อ “เงือ- นไขการลงทุน” ด้วยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนที-คาํ นวณได้ ณ สินวันทําการขายคืนนัน
ทังนี จํานวนหน่ วยลงทุนที-คาํ นวณได้จะเป็ นตัวเลขทศนิ ยม 4 ตําแหน่ ง โดยตัดทศนิ ยมตําแหน่ งที- 5 ทิง
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมือ- บริษทั จัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ งั - ขายคืนมีจาํ นวนหน่ วย
ลงทุนตามทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่ วยลงทุนที-สงั - ขายคืน
บริษทั จัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผูส้ งั - ขายคืนตามการสัง- ขายคืนหน่ วยลงทุนที-สมบูรณ์ซึ-งเป็ นไปตามเงือ- นไขข้างต้นเท่าทีบริษทั จัดการสามารถรับซือคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุนที-มีอยูข่ ณะนัน
บริษทั จัดการจะยกเลิกจํานวนหน่ วยลงทุนที-รบั ซือคืนในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซือคืน
หน่ วยลงทุนจํานวนนัน
7.9. รายละเอียดเพิ-มเติม :
8. การสับเปลี*ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี-ยนหน่ วยลงทุน :
- Internet
- บริษทั จัดการ
- ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืน
8.2. รายละเอียดการสับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนเพิม- เติม :
บริษทั จัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนได้ โดยจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชีชวนส่วนสรุป
ข้อมูลสําคัญ
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9. การชําระค่ารับซือคืน สับเปลี*ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื*นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื-นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาํ ระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื-นแทน
เงินได้
10. การเลือ* นกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
บริษทั จัดการอาจเลื-อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที-ได้มีคาํ สัง- ขายคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดังต่อไปนี
(1) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื-อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที-เข้าเหตุดังต่อไปนี โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที-ทําให้กองทุนไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที-ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ-งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีคาํ สัง- ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที-บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซือคืนหน่ วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื-อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
(ก) เลื-อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ที-ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาํ สัง- ขายคืนหน่ วยลงทุนนัน เว้นแต่
ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที-มคี าํ สัง- ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื-อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืน- และผูล้ งทุนทัว- ไปให้ทราบเรื-องดังกล่าวด้วยวิธกี ารใด ๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื-อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทังจัดส่งรายงานที-แสดงเหตุผลของการเลื-อน และหลักฐานการได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทังนี บริษทั จัดการจะมอบหมายให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ดาํ เนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื-อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสัง- ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษทั
จัดการจะรับซือคืนหน่ วยลงทุนนัน โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามลําดับวันที-ส่งคําสัง- ขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รบั ซือคืนไม่สบั เปลี*ยนหน่วยลงทุนตามสั *ง :
11.1. บริษทั จัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซือคืน หรือไม่รบั สับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนตามคําสัง- ซือ คําสัง- ขายคืนหรือคําสัง- สับเปลี-ยน
หน่ วยลงทุนที-ได้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสัง- ซือ คําสัง- ขายคืน หรือคําสัง- สับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนได้ ในกรณีที-ปรากฏเหตุ
ดังต่อไปนี
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือขายได้ตามปกติ
(2) บริษทั จัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื-อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ- งดังนี โดยได้รับ
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ แล้ว ซึ-งให้กระทําได้ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจาก
สํานักงาน
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอื-นใดเพือ- คุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(3) กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี เกิดขึน ซึ-งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ที-กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซือขายได้ตามปกติ ทังนี เฉพาะในกรณีที-กองทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์ที-ซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที-ทาํ ให้ไม่สามารถแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที-ทาํ ให้กองทุนไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที-ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ-งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ และผูด้ ูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสัง- ซือหน่ วยลงทุนที-รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสัง- ซือหน่ วยลงทุนแก่ผูล้ งทุน
เฉพาะราย เนื- องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี
(ก) บริษทั จัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนัน ๆ มีส่วนเกี-ยวข้องกับการกระทําอย่างใดอย่างหนึ- งดังนี
1. การกระทําทีเ- ป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกีย- วกับการป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทําทีเ- ป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง- เกีย- วกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริษทั จัดการไม่สามารถดําเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื-อทราบข้อเท็จจริงเกี-ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดําเนิ นการเปลี-ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื-นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของ
บริษทั จัดการอันเนื- องมาจากการที-บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การเป็ นนายหน้าซือขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ที-เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ น
ผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซือขายล่วงหน้า ซึ-งกระทําได้ไม่เกิน 3 วันทําการ
11.2. เมื-อปรากฏเหตุขา้ งต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รบั ซือคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัง- ซือหรือ
คําสัง- ขายคืนหรือคําสัง- สับเปลี-ยนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิดังต่อไปนี
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที-มีคาํ สัง- ซือหรือคําสัง- ขายคืนหรือคําสัง- สับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่
รับซือคืนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (1) ข้อ 11.1 (2) ข้อ 11.1 (3) หรือข้อ 11.1 (5) บริษทั
จัดการจะเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื-นและผูล้ งทุนทัว- ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสัง- ซือหรือคําสัง- ขายคืนหน่ วยลงทุน
ด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซือคืนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสัง- ซือหรือคําสัง- ขายคืนหรือคําสัง- สับเปลี-ยนหน่ วย
ลงทุนพร้อมทังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนิ นการของกองทุนรวมเปิ ดนันให้สาํ นักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที-บริษทั จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซือคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคําสัง- ซือหรือคําสัง- ขายคืนหรือคําสัง- สับเปลี-ยน
หน่ วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) ข้อ 11.1 (2) ข้อ 11.1 (3) และข้อ 11.1 (5) ข้างต้น เกิน 1 วันทําการ บริษัทจัดการจะ
ดําเนินการดังต่อไปนี ก่อนการเปิ ดรับคําสัง- ซือหรือคําสัง- ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง- ซือหรือคําสัง- ขายคืนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทํา
การสุดท้ายก่อนวันรายงานนันให้สาํ นักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง- ซือหรือคําสัง- ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที-มีคาํ สัง- ซือหรือคําสัง- ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซือคืนหน่ วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื-นและผูล้ งทุนทัว- ไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง- ซือหรือคําสัง- ขายคืนหน่ วย
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที-บริษทั จัดการไม่ขาย ไม่รบั ซือคืน หรือไม่รบั สับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนตามคําสัง- ซือ คําสัง- ขายคืนหรือคําสัง- สับเปลี-ยน
หน่ วยลงทุนที-ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสัง- ซือ คําสัง- ขายคืน หรือคําสัง- สับเปลี-ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่ วยลงทุนก็ได้
12. การหยุดขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน :
เพื-อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือในกรณีที-มคี วามจําเป็ นเพือ- รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพือ- รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศให้บริษทั จัดการ
หยุดรับคําสัง- ซือ คําสัง- ขายคืนหรือคําสัง- สับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว- คราวตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง- ซือ คําสัง- ขายคืน หรือคําสัง- สับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนออกไปได้
13. เงื*อนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ-งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน- คําขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที-นายทะเบียนพร้อมเอกสาร
หลักฐานต่างๆ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื-อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื-อผูร้ บั โอนหน่ วย
ลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ-งนายทะเบียนจะทําการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน 2 วันนับ
แต่วนั รับคําขอโอนหน่ วยลงทุน ทังนี ผูร้ บั โอนมีหน้าที-จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกําหนดเวลาที-นายทะเบียนนัด
หมาย
ข้อจํากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่วา่ ทอดใดๆ ใน
กรณีต่อไปนี
. การโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะทําให้การถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือ
หน่ วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี-ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที-ของบริษัทจัดการ และที-แก้ไขเพิ-มเติมในอนาคต
. การโอนหน่ วยลงทุนส่งผลให้บริษทั จัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที-ที-เกีย- วข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทังนี ข้อกําหนดเกี-ยวกับ FATCA เป็ นไป
ตามที-กาํ หนดไว้ในหัวข้อ 20 ของโครงการจัดการกองทุนรวม เรื-อง "ข้อกําหนดเกีย- วกับ FATCA และกฎหมายภาษี
ต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน"
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14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กําหนดเวลา วิธกี าร และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเ* รียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ั *งซือหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนี ยมรวม (เพดานค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที-ประมาณการได้ที-เรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด) :
รายการค่าธรรมเนี ยม (ตาม 15.2) :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที-เรียกเก็บจากกองทุนรวมทังหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5145 ต่อปี ของจํานวนเงินที-ได้รบั จาก
การเสนอขายหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ-มเติม :
15.2. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที-เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของจํานวนเงินที-ได้รบั จากการเสนอขาย
หน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ-มเติม :
15.2.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2675 ต่อปี ของจํานวนเงินที-ได้รบั จากการ
เสนอขายหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ-มเติม :
15.2.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของจํานวนเงินที-ได้รบั จาก
การเสนอขายหน่ วยลงทุน
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รายละเอียดเพิ-มเติม :
15.2.4. ค่าธรรมเนี ยมที-ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนี ยมการจัดจําหน่ าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนี ยมอื-น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมอื-นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ . •

ต่อปี ของจํานวนเงินที-ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน

รายละเอียดเพิ-มเติม :
(1) ค่าใช้จา่ ยเพื-อวัตถุประสงค์ในการเสนอหน่ วยลงทุนครังแรก ซึ-งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื-อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึนตาม
จํานวนที-จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี-ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที-จะได้รบั ประโยชน์
จากค่าใช้จ่ายนัน ได้แก่
(ก) ค่าใช้จา่ ยในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื-อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้ ค่าใช้จ่ายด้าน
การตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุน ทังนี ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.07 (รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ-ม) ของจํานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนี ยมที-เกี-ยวข้องกับการจัดตังกองทุน ค่าจดทะเบียนทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายต่าง
ๆ ที-เกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ค) ค่าใช้จา่ ยที-เกี-ยวกับที-ปรึกษากฎหมาย
(ง) ค่าแปลเอกสารที-เกี-ยวกับการเสนอขายหน่ วยลงทุน
(จ) ค่าใช้จ่ายอันเกี-ยวเนื- องจากการลงทุนในต่างประเทศและการมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเปิ ดบัญชีเพื-อการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสัญญา ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าแปลเอกสารเป็ น
ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่ายอื-นๆที-เกี-ยวข้อง เป็ นต้น
(2) ค่าใช้จา่ ยเพื-อการดําเนิ นงานของกองทุนซึ-งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมือ- มีคา่ ใช้จ่ายเกิดขึนตามจํานวนที-จา่ ยจริง โดย
ในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี-ยเท่ากันทุกวันหรือตัดจ่ายครังเดียวทังจํานวนตามระยะเวลาที-จะได้รบั
ผลประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนันหรือในรอบระยะเวลาบัญชีที-เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึน ได้แก่
(ก) ค่าใช้จา่ ยในการสอบบัญชีซึ-งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที-อยูใ่ นประเทศและต่างประเทศ ค่าที-ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที-เกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามคําสัง- หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม
(ข) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งใบแจ้งผลการแสดงความจํานง ใบแจ้งผลการจัดสรรหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
และจัดพิมพ์คาํ ขอเปิ ดบัญชีกองทุน ใบแสดงความจํานงเพื-อจองซือหน่ วยลงทุน ใบจองซือหน่ วยลงทุน คําสัง- ซือหน่ วยลงทุน
คําสัง- ขายคืนหน่ วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื-อ หนังสือแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเอกสารที-เกี-ยวข้อง ค่าจัดทํา จัดพิมพ์
และจัดส่งหนั งสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที-เกีย- วกับการแก้ไขเปลี-ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผูถ้ ือหน่ วยลงทุน การขอมติผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที-เกิดขึนจากการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.
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(ง) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชีชวนและรายงานประจําปี ถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(จ) ค่าแปลเอกสารที-เกี-ยวกับการดําเนิ นงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
(ฉ) ค่าใช้จา่ ยที-เกี-ยวกับที-ปรึกษากฎหมาย
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดําเนิ นคดีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ที-ฟ้องร้องให้บริษทั จัดการปฏิบตั ิหน้าที-หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพือ- ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือเมือ- ได้รบั คําสัง- จากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพือ- รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ของกองทุน
(ฌ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระหนี เป็ นทรัพย์สนิ อื-นแทนการชําระหนี ดว้ ยเงินตามตราสารแห่งหนี ค่าธรรมเนี ยมศาล
ค่าธรรมเนี ยมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิ ติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลอดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จา่ ย หรือค่าธรรมเนี ยมอืน- ใดที-เกี-ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายด้านภาษี ค่าทําประกันภัย ค่าดูแล และเก็บรักษา
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินดังกล่าว
(ญ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซือหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผล
(ฎ) ค่าธรรมเนี ยมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์
ค่าธรรมเนี ยมการแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกันความเสี-ยงจากอัตราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ ทังทีเกิดขึนในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายใน
การสือ- สารโต้ตอบโดยวิธีอื-นที-มใิ ช่ทางไปรษณีย์
(ฏ) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายอืน- ๆที-เกี-ยวข้องกับการฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินใน
ต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนี ยมในการทํารายการ ค่าใช้จ่ายของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็ น
ต้น
(ฐ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ฑ) ค่าใช้จ่ายที-เกิดขึนจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนิ นคดีเพือ- การรับชําระหนี ใดๆของกองทุนรวม
(ฒ) ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายที-เกี-ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น
ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ settlement advance หรือ contractual settlement
เป็ นต้น
(ณ) ค่าใช้จ่ายที-เกิดขึนจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี-ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนี ยมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ กับจํานวนเงินที-จ่ายชําระจริง
(ด) ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที-เกิดขึนจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ต) ค่าใช้จา่ ยที-เกี-ยวเนื- องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที-กยี- วข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ ผูร้ ับมอบหมายงาน
ด้านการจัดการลงทุน ที-ปรึกษาการลงทุนและหรือที-ปรึกษากองทุนที-อยูใ่ นต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที-พกั ค่าเบียเลียง ค่าประกันการเดินทาง เป็ นต้น
(ถ) ค่าใช้จ่ายอันเกี-ยวเนื- องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) เช่น ค่าธรรมเนี ยมที-เกี-ยวข้องกับผูร้ บั มอบหมายงานด้าน
การจัดการลงทุน อาทิ ค่าภาษีหกั ณ ที-จ่าย ภาษีมลู ค่าเพิม- และภาษีอนื- ใดที-เกิดขึนจากการมอบหมายงานด้านการจัดการ
ลงทุน เป็ นต้น ค่าภาษีหกั ณ ที-จ่าย หรือภาษีอื-นใดที-เกี-ยวข้องทังในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคา
หลักทรัพย์เพื-อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและหรือสอบทานมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการ
คํานวณผลการดําเนิ นงานและระดับความเสี-ยงของการลงทุน เป็ นต้น
(ท) ค่าใช้จา่ ยอันเกีย- วเนื- องจากการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการเปิ ดบัญชีเพือ- การลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําสัญญา ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าแปลเอกสารเป็ น
ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใช้จ่ายอื-นๆที-เกี-ยวข้อง เป็ นต้น
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(ธ) ค่าใช้จ่ายของผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื-อเก็บรักษาทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ ซึ-งเมื-อรวมกับค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ แล้ว จะต้องไม่เกินอัตราค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี
ที-กาํ หนดไว้ในข้อ 15.2
(3) ค่าธรรมเนี ยมที-เกี-ยวกับการซือขายหลักทรัพย์ทงในประเทศและต่
ั
างประเทศ เมื-อมีการซือหลักทรัพย์และจะถูกหักจาก
ค่าขายหลักทรัพย์เมื-อมีการขายหลักทรัพย์ อาทิ
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนี ยมหรือค่านายหน้าการซือขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าธรรมเนี ยมการแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกันความเสี-ยงจากอัตราแลกเปลี-ยนเงินตราต่างประเทศ ทัง
ที-เกิดขึนในประเทศไทยและต่างประเทศ
(ง) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อซือขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็ นต้น
(จ) ค่าภาษีหกั ณ ที-จา่ ย หรือภาษีอื-นใดที-เกี-ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศทังในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
(ฉ) ค่าใช้จา่ ยอื-นๆ (ถ้ามี)
(4) ค่าใช้จา่ ยที-เกี-ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ-งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15.1 ถึง |. (ถ้ามี) โดยบริษทั จัดการจะเรียกเก็บจาก
กองทุนตามจํานวนเงิน และเวลาที-เกิดค่าใช้จ่ายนันจริง ทังนี การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.0107
(รวมภาษีมลู ค่าเพิม- ) ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษทั จัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบส่วนที-เกินกว่าอัตราทีกําหนด
หมายเหตุ :
ในกรณีที-มีคา่ ใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 อื-นๆ ค่าใช้จ่ายที-เกี-ยวเนื- องกับกองทุนตามที-ระบุไว้ใน (4) บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยแยก
เป็ นรายการอย่างชัดเจนในหนังสือชีชวนฉบับข้อมูลกองทุนรวมที-ผูล้ งทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ-งบริษทั จัดการ
ต้องจัดทําเมือ- สินรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที-กาํ หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่ง
ประเทศไทย
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทังหมดของกองทุนที-เรียกเก็บจากกองทุนข้างต้นเป็ นอัตราที-รวมภาษีมลู ค่าเพิม- แล้ว ทังนี ใน
กรณีที-อตั ราภาษีมลู ค่าเพิม- หรือภาษีอื-นใดมีการเปลี-ยนแปลง บริษทั จัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนี ยม
และค่าใช้จ่ายทังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี-ยนแปลงดังกล่าว
15.3. ค่าธรรมเนี ยมที-เรียกเก็บจากผูส้ งั - ซือหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่ วยลงทุน
15.3.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซือคืนหน่ วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
รายละเอียดเพิ-มเติม :
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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15.3.3. ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switching Fee)
15.3.3.1 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switching In) : มีแบบหลายเงือ- นไข
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
คําอธิบายเงือ- นไข ดูรายละเอียดเพิ-มเติม
รายละเอียดเพิ-มเติม :
บริษทั จัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนี ยมการรับซือคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
ทังนี บริษัทจัดการสงวนสิทธิที-จะลดหย่อน หรือยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว โดยบริษทั จัดการจะประกาศให้
ทราบโดยทัว- กันและปิ ดประกาศไว้ที-สาํ นักงานของบริษัทจัดการ
ในกรณีที-บริษทั จัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี-ยนหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการจะยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการรับซือ
คืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต้นทางและยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง
15.3.3.2 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ไม่มี
รายละเอียดเพิ-มเติม :
15.3.4. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่วยลงทุน : มี
อัตราตามที-นายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.5. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน : มี
อัตราตามที-นายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที-กาํ หนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนี ยมอื-น ๆ : มี
ตามที-จ่ายจริง
รายละเอียดเพิ-มเติม :
ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ ือหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที-ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินกําหนด
โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผูซ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอืน- ๆ ที-ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนดําเนิ นการให้ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติซึ-งเป็ นกรณีที-บริษัทจัดการดําเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย ตามที-จ่าย
จริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจํานํากับนายทะเบียน ค่าแก้ไขเปลี-ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็ นต้น โดยบริษทั
จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวทราบ
บริษทั จัดการสงวนสิทธิที-จะลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการขายหรือการรับซือคืนหรือการสับเปลี-ยนหน่ วยลงทุน
ให้กบั ผูส้ งั - ซือหรือผูส้ งั - ขายคืนหรือผูส้ งั - สับปลี-ยนหน่ วยลงทุน หรือลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนี ยมการขายหรือการรับซือ
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คืนหรือการสับเปลี-ยนหน่ วยลงทุนให้กับผูส้ งั - ซือหน่ วยลงทุนหรือผูส้ งั - ขายคืนหรือผูส้ งั - สับปลี-ยนหน่ วยลงทุน ตามประเภทของ
ผูล้ งทุน ตามมูลค่าการซือหน่ วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่ วยลงทุน หรือการสัง- ซือ หรือสัง- ขายคืนหรือการ
สับเปลี-ยนหน่วยลงทุนตามเงือ- นไขที-บริษัทจัดการอาจกําหนดขึนในอนาคต หรือลดหย่อน หรือยกเว้นค่าธรรมเนี ยมให้กบั ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนที-ขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเพื-อไปซือหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอืน- ซึ-งจัดตังและจัดการโดยบริษัท
จัดการ หรือสัง- ขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอื-นที-จดั ตังและจัดการโดยบริษทั จัดการเพื-อซือหน่ วยลงทุนของกองทุนนี
ทังนี บริษัทจัดการจะประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบโดยทัว- กัน โดยจะปิ ดประกาศไว้ที-สาํ นักงานของบริษัทจัดการ
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทังหมดของกองทุนที-เรียกเก็บจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุนข้างต้นเป็ นอัตราที-รวมภาษีมลู ค่าเพิ-มแล้ว
ทังนี ในกรณีที-อตั ราภาษีมูลค่าเพิ-มหรือภาษีอนื- ใดมีการเปลี-ยนแปลง บริษทั จัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี-ยนแปลงดังกล่าว
15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยม :
บริษทั จัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผูด้ แู ลผลประโยชน์และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนทุกวันทีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้จาํ นวนเงินที-ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุนเป็ นฐานในการคํานวณ
ค่าธรรมเนี ยม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
15.5. การเปลี-ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :
15.5.1 ในกรณีที-บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยตามที-ได้ระบุไว้ในโครงการ และได้
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว บริษทั จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู ้ งทุนทราบอย่างทัว- ถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที-มี
การลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทังนี การเปิ ดเผยข้อมูลจะกระทําโดยวิธีการที-เหมาะสมอันทําให้มนั - ใจได้วา่ ผู ้
ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที-ในการซือขายหน่ วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถอื ว่าสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ให้ความเห็นชอบ
การแก้ไขเพิ-มเติมโครงการในเรือ- งดังกล่าวเมือ- บริษทั จัดการได้ดาํ เนิ นการตามข้างต้นแล้ว
15.5.2 ในกรณีที-บริษัทจัดการมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยเพิ-มขึนตามที-ระบุไว้ในโครงการ
บริษทั จัดการจะคํานึ งถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ และจะเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว- ถึงด้วยวิธีการที-เหมาะสมอันทําให้มนั - ใจได้วา่ ผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูล
ดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ และ ณ สถานที-ในการซือขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ทังนี ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
|.|. . ในกรณีที-บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิ-มขึนไม่เกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนี ยม
หรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที-ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 2
วันทําการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิ-มขึน
|.|. . ในกรณีที-บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิ-มขึนเกินกว่าอัตราขันสูงของค่าธรรมเนี ยมหรือ
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ค่าใช้จา่ ยเดิม ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง ปี นับแต่วนั ที-บริษัทจัดการประสงค์จะขึนค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
บริษัทจัดการจะดําเนิ น การตามหลักเกณฑ์ดงั นี
(ก) ในกรณีที-การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิ-มขึนไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว บริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า y วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายทีเพิ-มขึนดังกล่าว
(ข) ในกรณีที-การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิ-มขึนเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขันสูงดังกล่าว บริษัท
จัดการต้องได้รบั มติพิเศษ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ |.|. วรรคหนึ- ง
ทังนี การเปลี-ยนแปลงตามข้อ |.|. วรรคสอง และ |.|. . บริษทั จัดการจะต้องแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ทราบภายใน | วัน นับแต่วนั เปลี-ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.5.3 ในกรณีที-กองทุนได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าที-ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่ วยลงทุน บริษทั จัดการอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการเพิม- เติมได้ ทังนี ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนี ยมการจัดการที-ระบุไว้ในโครงการ
15.6. หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทังหมดของกองทุนที-เรียกเก็บจากกองทุนและผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นอัตราทีร- วมภาษีมลู ค่าเพิ-ม
แล้ว ทังนี ในกรณีที-อตั ราภาษีมลู ค่าเพิ-มหรือภาษีอื-นใดมีการเปลี-ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทังหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี-ยนแปลงดังกล่าว
16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนินการในกรณีที*มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วย
ลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงือ- นไขพิเศษ :
1. บริษทั จัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารที-สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที-เสนอขายในต่างประเทศ บริษทั จัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียง
กับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ-งได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทังนี บริษัทจัดการจะใช้ขอ้ มูลล่าสุดทีประกาศหรือได้รบั จากสถาบันหรือหน่ วยงานอื-นใดที-ใช้อา้ งอิงอย่างเป็ นทางการ ทังนี บริษัทจัดการอาจเปลี-ยนแปลง
แหล่งที-มาของข้อมูลอ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ซึ-งสอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงที-จะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ-มเติมใน
อนาคต
สําหรับการคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สนิ ของกองทุนในต่างประเทศให้อยูใ่ นรูปสกุลเงินบาท เพื-อนํามาใช้ในการ
คํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้อตั ราแลกเปลี-ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที-ประกาศโดย
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Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอืน- ใดที-มีการเผยแพร่ขอ้ มูลสู่สาธารณชนและสามารถ
ใช้อา้ งอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของสมาคมบริษทั จัดการลงทุน
2. บริษทั จัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซือคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี
( . ) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสินวันทําการภายในวันทําการถัดไป เว้นแต่วนั ทําการนันตรง
กับวันหยุดทําการของกองทุนต่างประเทศ บริษทั จัดการจะไม่คาํ นวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนของวัน
ดังกล่าว
( . ) คํานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่ วยลงทุนทุกสินวันทําการซือขายหน่ วยลงทุนภายในวันทําการ
ถัดไป ทังนี ให้ใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนของสินวันทําการซือขายหน่ วยลงทุนนันเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
( .2) ประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนของวันดังต่อไปนี
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซือขายหน่วยลงทุน โดยให้ประกาศภายใน วันทําการถัดจากวันทําการซือขายหน่ วยลงทุน
(ข) วันทําการซือขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายใน วันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายใน วันทําการถัดไป ทังนี เฉพาะในกรณีที-กองทุนรวมกําหนด
วันทําการซือขายหน่ วยลงทุนแต่ละครังห่างกันเกินกว่าหนึ- งเดือน
(ง) วันที-ปรากฏเหตุการณ์ที-น่าเชื-อได้วา่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ โดย
ให้ประกาศภายใน วันทําการถัดไป
( .„) ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายใน วันทําการถัดไป
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที-บริษัทจัดการไม่ได้รบั ข้อมูลมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่วา่ กรณีใด จนเป็ นเหตุให้
บริษทั จัดการไม่สามารถคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซือ
คืนหน่ วยลงทุนตามข้อ ( . ) – (2.4) ได้ บริษทั จัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วย
ลงทุนและราคารับซือคืนหน่ วยลงทุนโดยไม่ชกั ช้า ทังนี ภายในวันทําการถัดจากวันที-บริษัทจัดการได้รบั ข้อมูลมูลค่าหน่ วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศแล้ว และประกาศในวันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนดังกล่าว
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่ วยลงทุนที-จาํ หน่ ายได้แล้วทังหมดเมื-อสินวันทําการทีคํานวณนัน
มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซือคืนหน่ วยลงทุนที-ประกาศข้างต้น ต้องได้รบั
การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีที-มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน จํานวนหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซือคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที-สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
3. การใช้ตวั เลขทศนิ ยมของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซือคืนหน่ วยลงทุน หรือจํานวน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษทั จัดการจะดําเนิ นการดังต่อไปนี
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 2 ตําแหน่ ง โดยใช้วิธกี ารปั ดเศษทศนิ ยมตาม
หลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 5 ตําแหน่ ง โดยใช้วิธกี ารปั ดเศษทศนิ ยมตามหลักสากล สําหรับ
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มูลค่าหน่ วยลงทุนเพื-อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิ ยมตําแหน่ งที- 4 ขึน ส่วนมูลค่าหน่ วยลงทุน
เพื-อใช้ในการคํานวณราคารับซือคืนหน่ วยลงทุนจะตัดทศนิ ยมตําแหน่งที- 5 ทิง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที-คาํ นวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 4 ตําแหน่ งโดยตัดทศนิยมตําแหน่ งที5 ทิง และประกาศราคาขายและราคารับซือคืนหน่ วยลงทุนตามที-คาํ นวณได้ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 5 ตําแหน่ ง โดยใช้วธิ กี ารปั ดเศษทศนิ ยมตามหลักสากล แต่จะ
ใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยมเพียง 4 ตําแหน่ งโดยตัดทศนิ ยมตําแหน่ งที- 5 ทิง
ในกรณีที-มีผลประโยชน์เกิดขึนจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษทั จัดการจะนําผลประโยชน์นันรวมเข้าเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและ/หรือราคารับซือคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซือขายหน่ วยลงทุน ภายใน 2 วันทําการ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนทางเว็บไซต์ของบริษัท
จัดการ
ในกรณีที-ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื-นที-เหมาะสมแทน อาทิ
ประกาศไว้ ณ ที-ทาํ การของบริษัทจัดการ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี-ยนแปลงช่องทางการประกาศอื-นใดที-เหมาะสมแทนการประกาศทางเว็บไซต์
ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิ นการในกรณีที-มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
. ในกรณีที-ราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมลู ค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิดเป็ น
อัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที-ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดําเนิ นการดังต่อไปนี
(1.1) จัดทําและส่งรายงานให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถกู ต้องภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที-พบว่ามูลค่าหรือ
ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสําคัญดังนี
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนที-ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนที-ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที-ทาํ ให้มลู ค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้ องกันเพื-อมิให้มลู ค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณีที-ความไม่ถูกต้องมิได้มสี าเหตุมาจากปั จจัย
ภายนอกที-ไม่อาจควบคุมได้
( . ) ในกรณีที-สาเหตุที-ทาํ ให้มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื- องถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่ วย
ลงทุนครังต่อไป ให้บริษัทจัดการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องตังแต่วนั ที-พบว่ามูลค่าหรือราคาไม่ถกู ต้อง
. ในกรณีที-ราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถกู ต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมลู ค่าตังแต่ 1 สตางค์ขึนไป และคิดเป็ น
อัตราตังแต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที-ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
( . ) คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังตังแต่วนั ที-บริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
จนถึงวันที-มลู ค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนถูกต้อง
( . ) ดําเนิ นการดังนี เฉพาะวันที-มลู ค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนที-ไม่ถูกต้องนันมีมลู ค่าและคิดเป็ นอัตราดังกล่าว
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(ก) จัดทํารายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังให้เสร็จสินภายในวันทําการถัดจากวันที-บริษัทจัดการ
พบว่ามูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันทีคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิน เพื-อให้ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทํา
การถัดจากวันที-บริษทั จัดการส่งรายงานให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์
รายงานตามวรรคหนึ- ง ( . ) (ก) วรรคหนึ- ง ให้มสี าระสําคัญตามที-กาํ หนดไว้ในข้อ 1 (1.1)โดยอนุ โลม เว้นแต่ในกรณีของ
รายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังของกองทุนให้ระบุการดําเนิ นการของบริษทั จัดการเมื-อพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้องไว้แทนข้อมูลตามข้อ (1.1) (ง)
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที-ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานตามวรรคหนึ- ง
( . ) (ก)
(ค) ดําเนิ นการโดยวิธีการใด ๆ เพือ- ให้ผูล้ งทุนสามารถรับทราบชื-อกองทุนที-มกี ารแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุน และ
วัน เดือน ปี ที-มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที-ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน
รายงานตามวรรคหนึ- ง ( . ) (ก)
2. ในกรณีที-ราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมลู ค่าตังแต่ 1 สตางค์ขึนไป และคิดเป็ น
อัตราตังแต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที-ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดําเนิ นการดังต่อไปนี เฉพาะวันที-มลู ค่าหรือราคาหน่ วย
ลงทุนที-ไม่ถูกต้องนันมีมลู ค่าและคิดเป็ นอัตราดังกล่าว
(2. ) จัดทํารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนตามข้อ วรรคหนึ- ง ( . ) (ก) ด้วย โดยให้
อยูใ่ นส่วนของการดําเนิ นการของบริษัทจัดการเมื-อพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(2. ) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที-กาํ หนดไว้ในข้อ 4 ให้แล้วเสร็จและดําเนิ นการโดยวิธีการใด ๆ เพือ- ให้ผูซ้ อื หน่ วยลงทุน
หรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที-ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ วรรคหนึ- ง ( . )
(ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที-ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาหน่ วย
ลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
(2.2) จัดทํามาตรการป้ องกันเพือ- มิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทังสําเนารายงานการ
แก้ไขราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ วรรคหนึ- ง ( . ) (ก) ให้สาํ นักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที-ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที-ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที-ไม่
อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารที-ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการที-ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมา
จากปั จจัยภายนอกที-ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสําเนารายงานดังกล่าวแทน
„. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (2. ) ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
(„. ) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที-ไม่ถกู ต้องตํา- กว่าราคาหน่ วยลงทุนที-ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั นี
(ก) กรณีที-เป็ นการขายหน่ วยลงทุน
. ให้บริษทั จัดการลดจํานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ-งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนทีไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที-ถูกต้อง
. หากปรากฏว่าผูซ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยูน่ อ้ ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนที-จะต้องลด
ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง เป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที-ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่ วยลงทุนทีเหลืออยูน่ ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที-ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือ- ชดเชยราคา
ให้แก่กองทุน เว้นแต่การที-ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที-ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์
รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว
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(ข) กรณีที-เป็ นการรับซือคืนหน่ วยลงทุน ให้บริษัทจัดการเพิม- จํานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ-งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที-ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที-ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคาเพื-อชดเชยราคาให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่ วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุน
เหลืออยูใ่ ห้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื-อชดเชยราคาให้แก่ผขู ้ ายคืนหน่ วย
ลงทุน
(„. ) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที-ไม่ถกู ต้องสูงกว่าราคาหน่ วยลงทุนที-ถกู ต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิดังนี
(ก) กรณีที-เป็ นการขายหน่ วยลงทุน ให้บริษทั จัดการเพิ-มจํานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ-งมีมลู ค่าเท่ากับ
ส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที-ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที-ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่าง
ของราคา เพือ- ชดเชยราคาให้แก่ผูซ้ ือหน่ วยลงทุน
(ข) กรณีที-เป็ นการรับซือคืนหน่ วยลงทุน
1. ให้บริษัทจัดการลดจํานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ-งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุน
ที-ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที-ถูกต้อง
2. หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มหี น่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยูน่ อ้ ยกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนทีจะต้องลด ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที-ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่ วย
ลงทุนที-เหลืออยูน่ ันและจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที-ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพือ- ชดเชย
ราคาให้แก่กองทุน เว้นแต่การที-ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที-ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครังสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซือขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รอง
ว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที-บริษทั จัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผูซ้ อื หน่ วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึง 100 บาท
บริษทั จัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที-มีการจ่ายเงินให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน แต่ถา้ บุคคลดังกล่าวไม่มี
สถานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที-ผูด้ ูแลผลประโยชน์
รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพือ- ชดเชยราคาให้แก่ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ- ง („.1) (ข) หรือผูซ้ อื หน่ วยลงทุนตาม
วรรคหนึ- ง („.2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนก็ได้
|. ให้บริษทั จัดการจัดให้มีสาํ เนารายงานตามข้อ ( . ) และข้อ วรรคหนึ- ง ( . ) (ก) ไว้ ณ ที-ทาํ การของบริษัท
จัดการ เพือ- ให้สาํ นักงานสามารถตรวจสอบได้
6. ห้ามมิให้บริษัทจัดการคิดค่าใช้จ่ายที-เกิดขึนจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุน เว้นแต่
ในกรณีที-ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที-ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื*อผูเ้ กี*ยวข้อง :
17.1. ชื-อบริษัทจัดการ :
ชื-อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด
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17.2. ชื-อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื-อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
17.3. ชื-อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
17.4. ชื-อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
17.5. ที-ปรึกษา :
17.5.1. ชื-อที-ปรึกษาการลงทุน :
17.5.2. ชื-อที-ปรึกษากองทุน :
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื-อ : นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ•
ชื-อ : นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ•
ชื-อ : นางสาววันนิ สา งามบัวทอง
ชื-อ : นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
ชื-อ : นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ชื-อ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์
ชื-อ : นางสาวพจนรัตน์ ศิริพพิ ฒ
ั น์
ชื-อ : นางสาวธัญพร ตังธโนปจัย
ชื-อ : นางสาวอริสา ชุมวิสตู ร
ชื-อ : นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์
ชื-อ : นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
ชื-อ : นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ
รายละเอียดเพิ-มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
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หรือบุคคลอื-นที-ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ
17.7. การแต่งตังคณะตัวแทนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
17.8. Prime Broker :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที-สินสุดรอบบัญชี : วันที- เดือน
18.2. วันที-สินสุดรอบบัญชีครังแรก : วันที18.3. รายละเอียดเพิ-มเติม :
วันที-สินสุดรอบบัญชี ไม่เกิน ปี นับแต่วนั ถัดจากวันที-จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
วันที-สินสุดรอบบัญชีครังแรก ไม่เกิน ปี นับแต่วนั ถัดจากวันที-จดทะเบียนกองทรัพย์สนิ เป็ นกองทุนรวม
19. การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
การแก้ไขเพิ-มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ในกรณีดงั ต่อไปนี
Ž. บริษัทจัดการอาจขอให้สาํ นักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผถู ้ ือหน่ วยลงทุนก็ได้ ทังนี สํานักงานอาจกําหนด
เงือ- นไขให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิเพือ- ประโยชน์ ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
( ) การเปลี-ยนแปลงข้อกําหนดเกี-ยวกับการขายและการรับซือคืนหน่ วยลงทุน
( ) การเพิม- ชนิ ดหน่ วยลงทุนที-ไม่ทาํ ให้สิทธิที-ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้อยลง
(2) การเปลี-ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที-กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที-สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
(„) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน หรือราคารับซือคืนหน่ วย
ลงทุน แล้วแต่กรณี ตามข้อ y
(|) กรณีอื-นใดนอกเหนื อจาก ( ) ( ) (2) และ („)
การแก้ไขเพิ-มเติมโครงการตามวรรคหนึ- งต้องไม่มผี ลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ไม่ทาํ ให้ผลตอบแทนและ
ความเสี-ยงของกองทุนเปลี-ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทังปวง
Ž. การแก้ไขเพิ-มเติมโครงการโดยใช้วธิ ีการขอมติผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมีจาํ นวน
ไม่เกินร้อยละ || หรือไม่เกินร้อยละ ‹ ให้บริษัทจัดการส่งเอกสารหลักฐานเกี-ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ เพือ- ให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมตินัน
โดยการแก้ไขโครงการหรือวิธีการจัดการในเรื-องกระทบสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที-จะต้องได้รบั มติพเิ ศษ ให้รวมถึงเรื-อง
ดังต่อไปนี
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( ) การเปลี-ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนที-ทาํ ให้ผลตอบแทนและความเสี-ยงของกองทุน
เปลี-ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ
( ) การชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื-น
(2) การควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนที-มนี โยบายการลงทุน ความเสี-ยงและระดับความเสี-ยงของการลงทุน (risk
spectrum) แตกต่างกัน
(„) การรับชําระหนี ดว้ ยทรัพย์สินอื-นแทนเงิน
(|) การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิม- ขึนเกินกว่าอัตราร้อยละ | ของค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามทีระบุไว้ล่าสุดในโครงการ
(y) การเปลี-ยนแปลงเงือ- นไขการประกัน ผูป้ ระกัน สิทธิ หน้าที- และความรับผิดชอบของผูป้ ระกัน หรือการแก้ไขเพิ-มเติม
สัญญาประกันในเรื-องใดๆ อันมีผลให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเสียผลประโยชน์ (ถ้ามี)
Ž.2 การแก้ไขเพิ-มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือว่าสํานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิม- เติมโครงการในเรื-อง
ดังกล่าว
( ) การแก้ไขเพิ-มเติมซึ-งมีผลให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทังปวงได้รับประโยชน์เพิม- ขึนในกรณีดังนี
(ก) การลดมูลค่าขันตํา- ในการซือหน่ วยลงทุน
(ข) การเพิ-มช่องทางในการขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุน
(ค) การเพิม- จํานวนผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืน
(ง) การเพิ-มความถีข- องการส่งคําสัง- ซือขายหน่ วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ-งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคําสัง- ซือขายหน่ วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิ ดให้ขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุน
( ) การแก้ไขเพิ-มเติมที-ตอ้ งดําเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. |2|
ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง- ที-ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(2) การแก้ไขเพิ-มเติมชื-อและรายละเอียดอื-นของบุคคลให้ถูกต้อง
(„) การแก้ไขเพิ-มเติมเพื-อเปลี-ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์
(|) การแก้ไขเพิ-มเติมเพื-อลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามข้อ |.|. วรรค
Ž.„ เว้นแต่กฎหมายกําหนดเป็ นอย่างอืน- ในการขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนครังใด ไม่วา่ จะโดยการจัดประชุม ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเห็นว่า มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในครังนันไม่
ชอบด้วยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา Ž/ หรือฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
เงือ- นไข หรือวิธีการที-กาหนดตามมาตรา Ž/2 ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่น้อยกว่าห้าคนและมีหน่ วยลงทุนนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ- งในห้าของจานวนหน่ วยลงทุนที-จาหน่ ายได้แล้วทังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนัน จะร้องขอให้ศาลสัง- เพิก
ถอนมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนครังนันก็ได้ แต่ตอ้ งร้องขอต่อศาลภายในสีส- ิบห้าวันนับแต่วนั ที-ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน มีมติให้แก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ้ อื หน่ วยลงทุนกับบริษทั จัดการกองทุนรวม ทังนี การขอมติเพือ- แก้ไขเพิม- เติมโครงการเป็ นไปตามที-กาํ หนด
ไว้ในมาตรา Ž มาตรา Ž/ มาตรา Ž/ และมาตรา Ž/2 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. |2|
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20. ข้อกําหนดอื*น ๆ :
20.1. การถือหน่ วยลงทุนเกินหนึ- งในสาม
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะต้องถือหน่ วยลงทุนไม่เกินหนึ- งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที-จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทังหมด ในกรณีที-บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ- งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที-จาํ หน่ าย
ได้แล้วทังหมด บริษทั จัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่วนที-เกินกว่าหนึ- งในสามของ
จํานวนหน่ วยลงทุนที-จาํ หน่ ายได้แล้วทังหมด และดําเนิ นการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนันให้มจี าํ นวนไม่เกินหนึ- งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที-จาํ หน่ ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวมนันภายใน
ระยะเวลาที-ประกาศกําหนด หรือดําเนิ นการเลิกกองทุนรวมนันทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน เรื-อง หลักเกณฑ์เกี-ยวกับข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที-ของบริษทั จัดการ และหรือประกาศ
ที-เกี-ยวข้อง
20.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื- องจากการที-กองทุนใช้บริการบุคคลอื-น
บริษทั จัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน เพือ- กองทุนจากบุคคลที-เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื- องจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที-รบั ไว้นันต้องเป็ นทรัพย์สินที-มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี-ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที-แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนันบ่อยครังเกินความจําเป็ น เพื-อให้กองทุนได้รบั
ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ- งให้แก่กองทุนที-อยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้อง
กระทําด้วยความเป็ นธรรมและคํานึ งถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที-อาจมีไว้ได้ของกองทุนนันด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื- องจากการที-กองทุนใช้บริการบุคคลอืน- (Soft
Commission) เพื-อประโยชน์ของบริษทั จัดการได้ เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที-เป็ นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบตั ิที-บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ-งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี ได้ที-บริษทั จัดการ
20.3 การวางทรัพย์สาํ หรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที-ไม่มีภูมลิ าํ เนาในประเทศไทย
ในกรณีที-ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื-น บริษทั จัดการจะอ้างอิงที-อยูข่ องบริษัท
จัดการเป็ นภูมิลาํ เนาเพื-อการวางทรัพย์ในกรณีที-ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื-อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด
ที-อยู:่ „ / อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน y และ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ „
โทรศัพท์ y•2 2‹‹‹ โทรสาร y•2 2Ž‹‹
20.4 ข้อกําหนดเกี-ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. ||2 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที-เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ-งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที- กรกฎาคม พ.ศ. ||• กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบัน
การเงินที-ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกีย- วกับ
บัญชีของบุคคลที-อยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ-งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิ ติบคุ คล สัญชาติ
อเมริกนั ผูซ้ ึ-งมีถิ-นที-อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ึ-งมีถิ-นที-อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ-งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นัน
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นอกจากนี ยงั ปรากฏด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกําลังดําเนิ นการออกกฎหมายทีม- ีขอ้ กําหนดและหลักเกณฑ์
ในลักษณะที-คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ-งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศทีเกี-ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิ ยามของ FATCA ซึ-งถูกกําหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที-ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั และ
บุคคลที-มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที- FATCA กําหนด หน้าที-ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื-อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที-ในการกําหนดให้ลกู ค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื-อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนันจะได้รบั ผลกระทบที-สาํ คัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 2 % ของเงินที-กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สนิ
ทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ-งจะเริ-มต้นตังแต่วนั ที- กรกฎาคม พ.ศ. ||• เป็ น
ต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ-งอาจรวมถึงเงินฝาก
และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอืน- ๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ-งจะเริ-มต้นตังแต่ปี พ.ศ. |y เป็ นต้นไป โดย
FATCA กําหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที-เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA
(ซึ-งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซือคืนหน่ วย
ลงทุน) มีหน้าที-ดาํ เนิ นการหักเงิน ณ ที-จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบั กองทุนรวมที-เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทังผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุน ที-เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับ
การทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษทั จัดการ ซึ-งอาจทําให้กองทุน
รวมไม่สามารถดําเนิ นการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิ นการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้ นับสนุ นการขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื-อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดําเนิ นงานรวมทังเพื-อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยรวม บริษทั จัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพือ- ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที-เกี-ยวข้อง และเพื-อให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที-เกี-ยวข้องได้ บริษทั จัดการและกองทุนรวม (ซึ-งรวมทังผูท้ ี-เกี-ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนิ นการดังนี
(1) ร้องขอให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที-เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที-กฎหมาย
ต่างประเทศที-เกีย- วข้องกําหนด) ให้คาํ ยินยอมบริษทั จัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื-อ ทีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่ วย
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ลงทุนหรือเงินปั นผลที-ได้รบั เป็ นต้น)ที-มีอยูใ่ นบัญชีทงหมดของผู
ั
ถ้ ือหน่ วยลงทุนนันกับบริษัทจัดการ ให้กบั
หน่ วยงานของรัฐทังในและต่างประเทศ ตามข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที-เกี-ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิม- เติม เพื-อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความ
เกี-ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนั งสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อทีกําหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมือ- ข้อมูลทีเคยให้ไว้มกี ารเปลี-ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือ- ยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที-เกีย- วข้อง (ในกรณีที-เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทังนี เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของ
กฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนิ นการอืน- ใดเพื-อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที-เกี-ยวข้อง
เพื-อเป็ นการป้ องกันและลดผลกระทบที-จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทังเพื-อให้กองทุนหรือผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิม- ขึนหากมีการดําเนิ นการที-สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที-เกี-ยวข้องข้างต้น ในกรณีทีผูถ้ อื หน่ วยลงทุนปฏิเสธการดําเนิ นการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที-บริษทั จัดการกําหนด บริษัทจัดการขอ
สงวนสิทธิในการดําเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ- งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู ้
ถือหน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบ
การดําเนิ นการตามที-บริษัทจัดการแจ้งนี แล้ว และ/หรือได้ดาํ เนิ นการตามข้อตกลงที-ได้ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คําสัง- ซือ/ สับเปลี-ยน/ โอน หน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนิ นการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนิ นการหักเงิน ณ ที-จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที-ชาํ ระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนรายนันได้ เพื-อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที-เกี-ยวข้อง ทังนี ต้องไม่
ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดําเนิ นการอืน- ใดอันเป็ นการป้ องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิ-มขึน หากมีการดําเนิ นการที-สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที-เกี-ยวข้องข้างต้น
การดําเนิ นการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพือหลีกเลี-ยงมิให้บริษทั จัดการและกองทุนมีการดําเนิ นการที-ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศทีเกี-ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที-จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที-กล่าวแล้วข้างต้น ซึ-งในทางปฏิบตั ิ
บริษทั จัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที-เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคล
ตามที-กฎหมายต่างประเทศที-เกี-ยวข้องกําหนด)เท่านัน
ทังนี ในกรณีที-กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ-มเติมข้อกําหนดเพือ- รองรับการดําเนิ นการตามที-บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษทั จัดการ(รวมถึงผูท้ ี-เกี-ยวข้อง) จะดําเนิ นการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูล
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดําเนิ นการอืน- ใดที-ราชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
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20.5 การรับค่าธรรมเนี ยมการจัดการคืนจากกองทุนต่างประเทศ
ในกรณีที-กองทุนต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนี ยมการจัดการบางส่วนเพื-อเป็ นค่าตอบแทนเนื- องจากการที-กองทุนนําเงินไป
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษทั จัดการจะดําเนิ นการให้เงินจํานวนดังกล่าวตกเป็ นทรัพย์สิน
ของกองทุน
21. การดําเนินการกรณีบริษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที*ประกาศกําหนด :
กรณีที-บริษัทจัดการมีการบริหารกองอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพืนฐาน
ในกรณีที-บริษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที-ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนิ นการเปลี-ยนให้บริษัท
จัดการรายอืน- เข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธกี ารขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติ
โดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ-งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที-รูห้ รือควรรูว้ า่ ไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทังนี หากมี
เหตุจาํ เป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการ
คัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณีที-มีคา่ ใช้จ่าย
เกิดขึนจากการเปลี-ยนบริษทั จัดการ บริษทั จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่
สามารถดําเนิ นการได้ภายในระยะเวลาที-กาํ หนด บริษทั จัดการจะดําเนิ นการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที-ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง- ที-ออกโดยอาศัยอํานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีที-ขอ้ กําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสังดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง- นัน ให้ถือว่าบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะแต่งตังผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที-ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด้ ูแล
ผลประโยชน์มีอาํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทังนี การลงนามในข้อ
ผูกพันของผูด้ ูแลผลประโยชน์ที-ได้รบั การแต่งตังโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทังปวง
การที-ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที-จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที-ผ่านการอนุ มตั ิจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม- เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที-แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ- งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนและบริษทั จัดการ
1. บริษทั จัดการ :
ชื$อ : บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด
ที$อยู่ (ภาษาไทย) : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
ที$อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 400/22 KASIKORNBANK Building, 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road, Samsen Nai,
Phaya Thai, Bangkok 10400 Tel. 0 2673 3888 Fax 02673 3988
สิทธิ หน้าที$ และความรับผิดชอบ :
1.1 สิทธิของบริษทั จัดการ
(1) รับค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนี ยมการรับซือคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนี ยมในการจัดการ
กองทุนและค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่าย และหรือ เงินตอบแทนอื$นใด ตามอัตราที$กาํ หนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและ
ค่าใช้จา่ ยที$เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ัง$ ซือหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน"
(2) สงวนสิทธิที$จะปฏิเสธการจองซือหรือสัง$ ซือ หรือสัง$ ขาย หรือหยุดรับคําสัง$ ซือหรือคําสัง$ ขายคืน หรือคําสัง$ สับเปลี$ยน
หน่ วยลงทุนตามที$ระบุไว้ในโครงการ
(3) สงวนสิทธิที$จะเลื$อนกําหนดการชําระคืนเงินค่ารับซือคืนหน่ วยลงทุนตามที$ระบุไว้ในโครงการ
(4) สงวนสิทธิที$จะรับชําระหนี เพื$อกองทุนด้วยทรัพย์สนิ อื$นที$มใิ ช่หลักประกันแทนการชําระหนี ดว้ ยเงินสดตามตราสารแห่ง
หนี ตามที$ระบุไว้ในโครงการ
(5) สงวนสิทธิที$จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
(6) สิทธิอื$นใดตามที$กฎหมายกําหนด
1.2 หน้าที$และความรับผิดชอบของบริษทั จัดการ
บริษทั จัดการมีหน้าที$และความรับผิดชอบดังนี
(1) การจัดตัง เปลี$ยนแปลง เพิม$ เติมและจดทะเบียนกองทุน
(ก) ยืน$ คําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ$งเป็ นเงินได้จากการขายหน่ วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุน
(ข) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนเปิ ดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที$สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที$หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย
(ค) ดําเนินการเพิม$ จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที$กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กําหนด
(ง) แจ้งการแก้ไขเพิม$ เติมข้อมูลที$ได้จดทะเบียนไว้แล้วให้แก่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(จ) เปลี$ยนแปลง หรือแก้ไขเพิม$ เติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจดั การกองทุนภายใต้ หัวข้อ "การขอมติของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
(ฉ) จัดทําหนังสือชีชวนตามระยะเวลาที$ประกาศกําหนด
(ช) ประกาศข้อมูล รายละเอียด การดําเนิ นการต่างๆ ที$เกี$ยวกับกองทุนตามที$กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกําหนด
(ซ) ดําเนิ นการเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม” และ “การดําเนิ นการของบริษัทจัดการเมือ$ เลิกกองทุนรวม”
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(ฌ) จัดให้มีการชําระบัญชีตามหัวข้อ “การชําระบัญชีเมื$อเลิกกองทุน”
(2) การบริหารกองทุน
(ก) จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามที$ระบุไว้ในโครงการที$ได้รบั อนุ มตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนอย่างเคร่งครัด
(ข) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือหาดอกผลโดยวิธีอนื$ และซือ ขาย ซือลด ขายลด ไถ่ถอน
จําหน่ าย สัง$ โอน รับโอน เปลี$ยนแปลง เพิม$ เติมหลักทรัพย์ หรือ ฝาก ถอน ทรัพย์สินที$ลงทุนไว้นันตามที$บริษทั จัดการ
เห็นสมควร โดยลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของโครงการที$ได้รบั
อนุ มตั ิ ทังนี โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นหลัก
(ค) จัดให้มีการฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ง) สัง$ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ าย จ่าย โอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาค่า
หลักทรัพย์
(จ) จัดให้มกี ารรับและจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื$นใดจากและให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุนให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที$กาํ หนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที$เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและผูส้ งั $ ซือหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน"
(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานของกองทุนภายใต้หวั ข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที$
เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ งั $ ซือหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุน"
(ช) กําหนดราคาที$เป็ นธรรมของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์เพือ$ ใช้ใน
การคํานวณทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน ในกรณีที$บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้วา่ วิธกี ารคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนตามที$กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะที$คาํ นวณมูลค่า
(ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที$กองทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าที$จาํ เป็ น เพื$อรักษาประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ฌ) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนิ นการฟ้ องร้องบังคับคดี หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
ทังนี เพือ$ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ ในการดําเนิ นการตามข้อ “การรับชําระหนี เพื$อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สนิ อื$น”
(3) การจัดทําบัญชีและการรายงาน
(ก) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ข) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ ภายในทุกสินวันทําการนัน
(ค) จัดทํารายงานการซือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ อื$นเพือ$ การลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสินวันทําการนัน
(ง) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุนตามที$ระบุไว้ในหัวข้อ “วิธีการคํานวณ
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และ
วิธีการดําเนิ นการในกรณีที$มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(จ) ดําเนิ นการแก้ไขราคาขาย และราคารับซือคืนหน่ วยลงทุน และจัดทํารายงานตามหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการในกรณีที$มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(ฉ) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที$กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(4) การขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุนและงานทะเบียนหน่ วยลงทุน
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(ก) จัดให้มีคาํ สัง$ จองซือหน่ วยลงทุน คําสัง$ ซือหน่ วยลงทุน หรือคําสัง$ ขายคืนหน่ วยลงทุนซึ$งมีลกั ษณะเป็ นไปตามที$กฎหมาย
ก.ล.ต. กําหนด
(ข) ขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุนตามวิธกี ารที$ระบุในโครงการและหนั งสือชีชวน
(ค) จัดสรรหน่ วยลงทุนตามวิธีการที$กาํ หนดในข้อ "วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั $ ซือหน่ วยลงทุน" และ "การจัดสรร
เงินให้แก่ผูส้ งั $ ขายคืนหน่ วยลงทุน"
(ง) ดําเนิ นการจัดสรรจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนที$จะรับซือคืนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเลื$อน
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายไม่รบั ซือคืนไม่สบั เปลี$ยนหน่ วยลงทุน
ตามสัง$ ” หรือ “การชําระค่ารับซือคืน สับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื$นแทนเงิน”
(จ) ดําเนิ นการยกเลิกจํานวนหน่ วยลงทุนที$รบั ซือคืนซึ$งได้รบั การจัดสรรแล้วในวันทําการถัดจากวันที$บริษทั จัดการทําการ
ซือขายหน่ วยลงทุนจํานวนนัน
(ฉ) ดําเนินการชดเชยราคาตามหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธกี ารดําเนิ นการในกรณีที$มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง"
(ช) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ$งสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที$กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ซ) เปิ ดบัญชีกองทุนและดําเนิ นการให้มีการจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิให้แก่ผูส้ งั $ ซือหน่ วยลงทุน
(ฌ) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที$มไิ ด้ทาํ การซือขายและไม่มีหน่ วยลงทุนคงเหลืออยูใ่ นบัญชีกองทุนตามที$ระบุ
เงือ$ นไขไว้ในหัวข้อ "การรับซือคืนหน่ วยลงทุน"
(ญ) จัดให้มีรายงานข้อมูลของกองทุนตามที$กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ ในกรณีที$จะดําเนิ นการตามข้อ “การเลื$อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน”
(5) การแต่งตังบุคคลอื$น
(ก) แต่งตังผูด้ ูแลผลประโยชน์ซึ$งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี$ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ ของกองทุนและ
แต่งตังผูด้ ูแลผลประโยชน์อนื$ ตามเงือ$ นไขในการเปลี$ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ที$กาํ หนดไว้ในหัวข้อ "เงือ$ นไขการเปลี$ยนตัว
ผูด้ แู ลผลประโยชน์" ทังนี โดยได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(ข) แต่งตังผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงือ$ นไข และวิธีการที$กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
(ค) แต่งตังผูส้ อบบัญชีทรัพย์สนิ ที$ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(ง) แต่งตังผูช้ าํ ระบัญชีของกองทุน เมือ$ ยุติหรือเลิกกองทุน ทังนี โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) แต่งตังหรือดําเนิ นการเป็ นนายทะเบียนตามที$บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ฉ) แต่งตังและถอดถอนที$ปรึกษา (ถ้ามี) ที$ทาํ หน้าที$เป็ นที$ปรึกษาของบริษทั จัดการโดยความเห็นชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่กไ็ ด้
(6) การดําเนิ นการอื$น ๆ
(ก) กระทํานิ ติกรรม หรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึง$ บริษัทจัดการมีอาํ นาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(ข) ปฏิบตั ิการอื$นๆ เพือ$ ให้บรรลุซึ$งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ$งผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที$ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ทังที$มี
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อยูใ่ นปั จจุบนั และที$แก้ไขเพิม$ เติมในอนาคต
(ค) สิทธิอื$นใดตามที$กฎหมายกําหนด
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที$ปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง$ ที$ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทังนี ในกรณีที$ขอ้ กําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง$ ดังกล่าว หากบริษทั
จัดการกองทุนได้ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง$ นัน ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ$ นไขการเปลี$ยนบริษทั จัดการ :
ในกรณีที$มีการเปลี$ยนบริษทั จัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคําสัง$ ของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื$นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษทั จัดการกองทุนรวมต้องดําเนิ นการตามที$จาํ เป็ นเพื$อให้บริษทั จัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทําหน้าที$ต่อไปได้ ซึง$ รวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมราย
ใหม่
2. ผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื$อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ที$อยู่ : เลขที$ s
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

t

โทรศัพท์

tt

สิทธิ หน้าที$ และความรับผิดชอบ :
2.1. สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่าตอบแทนจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที$เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตังผูด้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุน
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตังผูด้ ูแลผลประโยชน์ ของกองทุนตามเงื$อนไขที$กาํ หนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.2 หน้าที$และความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) หน้าที$โดยทัว$ ไป
(ก) ดูแลให้บริษทั จัดการปฏิบตั ิตามหน้าที$และความรับผิดชอบตามที$ระบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ "สิทธิ หน้าที$ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ" และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนกับบริษทั จัดการโดยเคร่งครัด
(ข) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน
และราคารับซือคืนหน่ วยลงทุนที$บริษัทจัดการได้คาํ นวณไว้แล้วตามที$กาํ หนดไว้ในหัวข้อ "วิธกี ารคํานวณ กําหนดเวลาใน
การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการในกรณีที$มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง" ของโครงการ
(ค) ให้ความเห็นชอบราคาที$เป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ของกองทุน ในกรณีที$บริษัทจัดการแสดงให้เห็นว่าการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที$กาํ หนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัท
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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จัดการลงทุนไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะที$คาํ นวณมูลค่า
(ง) รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาตามหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนินการในกรณีที$มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(จ) ชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สนิ อื$นของกองทุนเป็ นยอดรวมให้แก่ผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการตามคําสัง$ ของบริษัทจัดการ
(ฉ) จ่ายเงินเฉลี$ยคืนให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามคําสัง$ ของผูช้ าํ ระบัญชี
(ช) รับเงินค่าขายหน่ วยลงทุนจากบริษทั จัดการเพื$อเข้าบัญชีของกองทุน
(ซ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบหากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคําสัง$ หรือข้อบังคับอื$นใดที$ออก
ตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ฌ) ดําเนิ นการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษทั จัดการปฏิบตั ิตามหน้าที$ของตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทังนี เพื$อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทังปวงหรือเมื$อได้รบั คําสัง$ จากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(ญ) ให้ความเห็นชอบในกรณีที$บริษทั จัดการจะดําเนิ นการตามหัวข้อ "การเลื$อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน" และ "การไม่ขายไม่รบั ซือคืนไม่สับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนตามสัง$ "
(ฎ) รับฝากทรัพย์สนิ ของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีกองทุนจะเสร็จสินดูแลและตรวจสอบให้ผชู ้ าํ ระบัญชีปฏิบตั ิตาม
มาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที$ผูช้ าํ ระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย
ก.ล.ต. ให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฏ) ดําเนิ นการรับและจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที$กาํ หนดตามคําสัง$ ของบริษทั จัดการโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที$เกิดขึนในกรณีที$ผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถดําเนิ นการรับหรือจ่ายเงินได้
ทันเวลา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(ฐ) ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะต้องอนุ ญาตให้บริษัทจัดการหรือผูต้ รวจสอบบัญชีของกองทุนทําการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์
บัญชีของกองทุน และเอกสารหลักฐานอืน$ ของกองทุนได้ภายในเวลาทําการปรกติของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ฑ) ในกรณีที$ผูส้ อบบัญชีของกองทุน หรือผูส้ อบบัญชีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือผูส้ อบบัญชีอิสระ หรือผูช้ าํ ระบัญชีของ
กองทุน หรือหน่ วยงานผูม้ ีอาํ นาจควบคุมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ขอคําชีแจงไม่วา่ จะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็ตามเกี$ยวกับ
การกระทําการใดๆที$มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์ หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื$องอื$นใดเกีย$ วกับกองทุน ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ตอ้ งแจ้งให้บริษทั จัดการทราบโดยทันทีและจะต้องทํารายงานเกี$ยวกับคําขอดังกล่าวพร้อมรายงานขันตอนการ
ปฏิบตั ิที$ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้กระทําไปแล้ว หรือที$จะกระทําต่อไปให้บริษทั จัดการทราบโดยไม่ชกั ช้า
(ฒ) ดําเนิ นการใด ๆ ที$เกี$ยวข้องกับการขออนุ ญาตนําเงินตราเข้าออกประเทศตามคําสัง$ ของบริษทั จัดการ โดยจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการปริวรรตเงินตรา (ถ้ามี)
(ณ) ดําเนิ นการชําระราคาหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ ในต่างประเทศ
(ถ้ามี)
(ด) รับชําระเงินจากการขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปั นผลและดอกเบียจาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านทางผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ และดําเนิ นการส่งเงินกลับมายังประเทศไทยตามคําสัง$
ของบริษัทจัดการ รวมทังคํานวณมูลค่าทรัพย์สินที$ไปลงทุนในต่างประเทศเป็ นเงินต่างประเทศและแปลงเป็ นเงินบาทเพื$อ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ถ้ามี)
(ต) นําส่งภาษีที$เกี$ยวเนื$ องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(ถ) หน้าที$อื$นใดตามที$กฎหมายเกี$ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
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(2) หน้าที$ในการรับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สิน
(ก) รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สนิ ของกองทุน โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สนิ ของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สนิ ของบุคคลอื$นใดที$ผูด้ แู ลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยูจ่ นกว่าจะเลิกกองทุนพร้อมทังดูแลให้การ
เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็ นไปตามที$ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชีชวนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้
อย่างปลอดภัยที$ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ที$บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และที$ธนาคารแห่งประเทศไทย
เว้นแต่บริษทั จัดการจะอนุ ญาตหรือตกลงเป็ นอย่างอื$น และหากมีการเปลี$ยนแปลงสถานที$เก็บรักษาทรัพย์สินต้องแจ้งให้
บริษทั จัดการทราบทันที
(ข) จดทะเบียนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที$ได้รบั มอบมาและจําเป็ นต้องทําการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์นัน
(ค) จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนและสถานที$เก็บรักษาโดยจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบและอนุ ญาตให้
ตัวแทนของบริษทั จัดการเข้าร่วมในการตรวจสอบดังกล่าวด้วย
(ง) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที$รบั ฝากไว้ รวมทังจัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สนิ
ของกองทุน
(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สิน หรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพือ$ ผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ การ
รับเงินปั นผล การรับดอกเบีย การรับสิทธิในการจองซือหุน้ เพิม$ ทุน และ/หรือหน่ วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื$นใดที$
กองทุนพึงจะได้รบั รวมทังดําเนิ นการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธินันๆ รวมทังแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที$มีความ
จําเป็ นที$ตอ้ งป้ องกันการเสียสิทธิที$มีอยู่ หรือเกี$ยวข้องกับหลักทรัพย์นันๆ
(ฉ) จัดให้มีผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(3) ส่งมอบ รับมอบหลักทรัพย์
(ก) ส่งมอบ รับมอบ จองซือตามสิทธิ จําหน่ ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินตลอดจนชําระและรับชําระ
ราคาหลักทรัพย์ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดําเนิ นการ
(ข) ส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินของกองทุนผ่านผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศตามคําสัง$ ของบริษทั จัดการ (ถ้ามี)
(ค) ติดตามดูแลให้ผรู ้ บั ฝากทรัพย์สินหรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศรับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนตาม
คําสัง$ บริษทั จัดการ (ถ้ามี)
(4) การรายงาน
(ก) รายงานต่อบริษัทจัดการเกีย$ วกับเรื$องดังนี
1) รายงานฐานะการลงทุนเป็ นรายวัน
2) รายงานรายละเอียดการรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สินวันทําการซือขาย และ
คํานวณดอกเบียค้างรับ
3) รายงานเกี$ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมคํานวณ
ดอกเบียค้างรับ (ถ้ามี) เป็ นรายวัน
4) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี ซือหลักทรัพย์และลูกหนี คา่ ขายหลักทรัพย์เป็ นรายวัน
5) รายงานเกี$ยวกับงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็ นรายเดือน
6) รายงานเงินปั นผลค้างรับของกองทุนทุกครังที$มรี ายการเงินปั นผลค้างรับเกิดขึน
7) รายงานอื$นๆ เกีย$ วกับบัญชีหลักทรัพย์ และบัญชีเงินสดตามที$บริษัทจัดการร้องขอ
8) รายงานข้อร้องขอของบริษัทจัดการซึ$งยังไม่ได้รบั คําชีแจงโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ในทุกสินเดือน
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(ข) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอียดในกรณีที$บริษทั จัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที$ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทังนี ภายใน 5 วันนับ
แต่วนั ที$ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รูถ้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(ค) รายงานข้อมูลทรัพย์สินของกองทุนทังจํานวนและมูลค่าของทรัพย์สินในต่างประเทศ
2.3 ความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที$เกิดขึนแก่กองทุนหรือบริษัทจัดการในกรณีที$ความเสียหายดังกล่าวเกิด
จากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทําผิดโดยจงใจ หรือการไม่ปฏิบตั ิตามที$ได้ตกลงไว้กบั บริษัทจัดการ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอาํ นาจหน้าที$และความรับผิดชอบตามที$กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตังผูด้ ูแลผลประโยชน์ ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ$งรวมถึงหน้าที$ดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน และเมื$อมีการเปลี$ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที$ดาํ เนิ นการตามที$จาํ เป็ นเพือ$ ให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที$ต่อไปได้ ซึ$งการดําเนิ นการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื$อในหนังสือเพื$อ
รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ$งที$ส่งมอบให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี$ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีที$ผูด้ ูแลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที$ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ อื
หน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจใช้สทิ ธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพือ$ ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทังปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ไม่วา่ การกระทํา
นันจะเป็ นไปเพื$อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื$น เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทํา
หน้าที$เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดําเนิ นการในลักษณะที$เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที$ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที$การดําเนิ นการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดําเนิ นการขอมติ ให้ผดู ้ ูแล
ผลประโยชน์มีอาํ นาจดําเนิ นการตามที$จาํ เป็ นเพือ$ ขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้
เงือ$ นไขการเปลี$ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษทั จัดการจะเปลี$ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์เมือ$ เกิดกรณีใดกรณีหนึ$ งหรือทังหมดดังต่อไปนี ทังนี โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื$อบริษัทจัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ$ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตังผูด้ ูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ$ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) มีคาํ สัง$ ศาลให้ผูด้ แู ลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ม้ ละลาย
(3) ในกรณีที$บริษทั จัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ$ งไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที$และความรับผิดชอบที$ตกลงไว้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตังผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ$ งทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(4) ในกรณีที$มีการเปลี$ยนแปลงเงือ$ นไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี$ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื$น
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที$จะแก้ไขเปลี$ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศ คําสัง$
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทังนี เนื$ องจากการเปลี$ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็ นการเพิม$ ภาระหน้าที$แก่ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที$ดังกล่าวต่อไป ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตัง
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
(5) ในกรณีที$ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ$งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึง$ หนึ$ งของจํานวนหน่ วย
ลงทุนที$จาํ หน่ ายได้แล้วทังหมดตามทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี$ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(6) ในกรณีที$ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื$อง คุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนิ นการให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที$
บริษทั จัดการทราบเหตุดังกล่าว โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที$แก้ไขเสร็จสิน ในกรณีที$ผูด้ ูแลผลประโยชน์มิได้ทาํ การแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที$
กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนิ นการขออนุ ญาตเปลี$ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที$ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื$อได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษทั
จัดการจะแต่งตังผูด้ ูแลผลประโยชน์อื$นแทนผูด้ ูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
(7) ในกรณีที$ผูด้ ูแลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที$เกีย$ วกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื$นที$เกี$ยวข้องไปเปิ ดเผย หรือใช้
ในทางที$ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แกผูด้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษทั จัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตังผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ทนั ที
เนื$ องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนรวมต้องมีผูด้ ูแลผลประโยชน์
ดังนัน ในกรณีที$ผูด้ ูแลผลประโยชน์หมดหน้าที$ลงตามข้อ 2 ผูด้ ูแลผลประโยชน์นันจะต้องทําหน้าที$ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทังหมดของกองทุนนัน ตลอดจนถึงการดําเนิ นการ
อื$นใดที$จาํ เป็ นเพื$อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทังหลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิน
และผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที$ได้ทนั ที หรือปฏิบตั ิตามคําสัง$ ของบริษัทจัดการ ทังนี ต้องไม่ขดั ต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต.
ในกรณีผดู ้ ูแลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที$ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็ นกรณีที$มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอาํ นาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตังผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานที$เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เลขที$ s
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร t
และหรือ
บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ
3. ผูส้ อบบัญชี :
ชื$อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิv
ที$อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชัน 6-7 ซอยเพิม$ ทรัพย์ (ประชาชื$น 20) เลขที$ 178 ถนนประชา
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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ชื$น แขวงบางซื$อ เขตบางซื$อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื$อ : นาย ธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิv
ที$อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชัน 6-7 ซอยเพิม$ ทรัพย์ (ประชาชื$น 20) เลขที$ 178 ถนนประชา
ชื$น แขวงบางซื$อ เขตบางซื$อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื$อ : นางสาว วันนิ สา งามบัวทอง
ที$อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชัน 6-7 ซอยเพิม$ ทรัพย์ (ประชาชื$น 20) เลขที$ 178 ถนนประชา
ชื$น แขวงบางซื$อ เขตบางซื$อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื$อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที$อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชัน 6-7 ซอยเพิม$ ทรัพย์ (ประชาชื$น 20) เลขที$ 178 ถนนประชา
ชื$น แขวงบางซื$อ เขตบางซื$อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื$อ : นาย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ที$อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชัน 6-7 ซอยเพิม$ ทรัพย์ (ประชาชื$น 20) เลขที$ 178 ถนนประชา
ชื$น แขวงบางซื$อ เขตบางซื$อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื$อ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
ที$อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชัน 6-7 ซอยเพิม$ ทรัพย์ (ประชาชื$น 20) เลขที$ 178 ถนนประชา
ชื$น แขวงบางซื$อ เขตบางซื$อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื$อ : นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพฒ
ั น์
ที$อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชัน 6-7 ซอยเพิม$ ทรัพย์ (ประชาชื$น 20) เลขที$ 178 ถนนประชา
ชื$น แขวงบางซื$อ เขตบางซื$อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื$อ : นางสาว ธัญพร ตังธโนปจัย
ที$อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชัน 6-7 ซอยเพิม$ ทรัพย์ (ประชาชื$น 20) เลขที$ 178 ถนนประชา
ชื$น แขวงบางซื$อ เขตบางซื$อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื$อ : นางสาวอริสา ชุมวิสูตร
ที$อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชัน 6-7 ซอยเพิม$ ทรัพย์ (ประชาชื$น 20) เลขที$ 178 ถนนประชา
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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ชื$น แขวงบางซื$อ เขตบางซื$อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื$อ : นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์
ที$อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชัน 6-7 ซอยเพิม$ ทรัพย์ (ประชาชื$น 20) เลขที$ 178 ถนนประชา
ชื$น แขวงบางซื$อ เขตบางซื$อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื$อ : นางสาว นันท์นภัส วรรณสมบูรณ์
ที$อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชัน x-y ซอยเพิม$ ทรัพย์ (ประชาชื$น
ถนนประชาชื$น แขวงบางซื$อ เขตบางซื$อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื$อ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ
ที$อยู่ : บริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชัน x-y ซอยเพิม$ ทรัพย์ (ประชาชื$น
ถนนประชาชื$น แขวงบางซื$อ เขตบางซื$อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600

) เลขที$ y8

) เลขที$ y8

สิทธิ หน้าที$ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื$อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที$อยู่ : ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบตั ิการบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชัน 19
เลขที$ 1 ซอยราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0 2470 1976-83
5. ผูจ้ ดั จําหน่าย :
ชื$อ :
ที$อยู่ :
สิทธิ หน้าที$ และความรับผิดชอบ :
6. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื0 อคืน :
ชื$อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที$อยู่ : 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2888 8888
สิทธิ หน้าที$ และความรับผิดชอบ :
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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บริษทั จัดการอาจแต่งตังผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนเพิ$มเติมหรือยกเลิกการแต่งตังผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืน
หน่ วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษทั จัดการจะแจ้งการแต่งตังหรือยกเลิกการแต่งตังผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วย
ลงทุนให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครัง ในกรณีของการแต่งตังผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วย
ลงทุนเพิ$มเติม ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคลที$สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื$อทําหน้าที$เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนที$ได้รบั การแต่งตังจะต้องปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุ นการขาย
หรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนที$ปฏิบตั ิหน้าที$อยูก่ อ่ นแล้ว
6.1 สิทธิของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนี ยมสําหรับการทําหน้าที$เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนตามสัญญาทางธุรกิจ
เกี$ยวกับการขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดของบริษัทจัดการ
(2) บอกเลิกสัญญาทางธุรกิจเกี$ยวกับการขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดของบริษัทจัดการกับผูส้ นับ
สนับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุน
6.2 หน้าที$และความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
(1) จัดให้มีสถานที$สาํ หรับจัดวางเอกสารเผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ ของกองทุน ณ สํานักงานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี) รวมทัง
ดําเนินการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน ราคารับซือคืนหน่ วย
ลงทุน รวมทังข้อมูลและเอกสารอันจําเป็ น
(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนั งสือชีชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน หนั งสือชีชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที$ผูล้ งทุนควรทราบ คูม่ ือผู ้
ลงทุน คําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คําสัง$ ซือหน่ วยลงทุน คําสัง$ ขายหน่ วยลงทุน คําขอใช้บริการซือขายหน่ วยลงทุนผ่านสื$อ
อิเล็กทรอนิ กส์ คําขอใช้บริการสับเปลี$ยนหน่ วยลงทุนผ่านสือ$ อิเล็กทรอนิ กส์ หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี$ยวกับกองทุน
ที$จาํ หน่าย หรือเอกสารอืน$ ๆ ที$เกี$ยวข้องกับกองทุน ให้แก่ผูส้ นใจจะลงทุน ตามที$บริษัทจัดการได้จดั เตรียมให้
(3) ในกรณีที$ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนประสงค์จะจัดทําหรือใช้เอกสารใด ๆ ที$เกี$ยวข้องกับบริษัทจัดการ หรือกองทุน
ซึ$งบริษัทคู่สญ
ั ญาหรือบุคคลอื$นใดเป็ นผูจ้ ดั ทําขึน ผูส้ นั บสนุ นการขายหน่ วยลงทุนจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในความเสียหายที$
เกิดขึนเนื$ องจากเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวนันเองทังสิน
(4) ในกรณีที$ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนทําหน้าที$เป็ นตัวแทนของผูล้ งทุนจะต้องทําสัญญากับผูล้ งทุนที$
ครอบคลุมขอบเขตการให้บริการ สิทธิ หน้าที$ และความรับผิดชอบของบริษัทนายหน้า และต้องไม่มีขอ้ ความที$ปฏิเสธความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าจากการกระทําหรือละเว้นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือ
คืนหน่ วยลงทุนหรือพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุน รวมถึงการเปิ ดเผยให้ผลู ้ งทุนทราบในกรณีที$
ปฏิบตั ิแตกต่างจากการซือกับบริษทั จัดการโดยตรง
(5) กรณีที$ผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนซือขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื$อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (Omnibus
Account) ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที$ปฏิบตั ิ ดังนี
(ก) มีระบบในการปฏิบตั ิงานที$ทาํ ให้มนั $ ใจได้วา่ ลูกค้าจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างสุจริตและเป็ นธรรมเกี$ยวกับการจัดทําบัญชี
รายชือ$ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ$งไม่เปิ ดเผยชื$อ
(ข) ตรวจสอบหรือดําเนิ นการให้มีการตรวจสอบว่า มีบคุ คลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชี Omnibus Account ถือ
หน่ วยลงทุนของกองทุนใดเกินกว่าหนึ$ งในสาม ของจํานวนหน่ วยลงทุนที$จาํ หน่ ายได้แล้วทังหมด
(ค) แจ้งบริษัทจัดการจะทราบโดยทันทีเมื$อปรากฏว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีนันถือหน่ วยลงทุนของ
กองทุนใดเกินกว่าหนึ$ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนทังหมด
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่วนที$เกินกว่าหนึ$ งในสาม ของจํานวนหน่ วยลงทุนที$
จําหน่ ายได้แล้วทังหมดของกองทุนใด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในบัญชีดังกล่าว
(จ) ในกรณีที$ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนประสงค์จะปฏิบตั ิต่อลูกค้าในเรื$องใด ซึ$งมีผลทําให้ลูกค้าได้รบั
เงือ$ นไขหรือสิทธิประโยชน์ที$ไม่เท่าเทียมกับการซือขายหน่ วยลงทุนแบบเปิ ดเผยชื$อ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วย
ลงทุนต้องแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบ และจัดให้มหี ลักฐานที$แสดงว่า ผูล้ งทุนได้ทราบและยอมรับเงือ$ นไขและสิทธิประโยชน์ที$ไม่
เท่าเทียมกันนันแล้ว โดยเงือ$ นไขต้องไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) กรณีขายหน่ วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ต้องจัดทําบันทึกข้อมูลส่วนตัว (Customer’s Profile) ของผูล้ งทุนแต่ละรายที$
เปิ ดบัญชีกองทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุน และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนมี
หน้าที$ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์ที$กาํ หนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(7) ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใด ๆ ที$จาํ เป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทังการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ที$ผูล้ งทุนควรทราบ และต้อง
ปฏิบตั ิต่อผูล้ งทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
(8) เปิ ดเผยหรืออธิบายข้อมูลดังต่อไปนี ให้ผูล้ งทุนทราบ
(ก) รายชือ$ ของบริษัทจัดการทุกแห่งที$ทาํ ธุรกิจเกี$ยวข้องกับการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุน
(ข) ชื$อ ที$อยูข่ องบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนรวมทังชื$อ ที$อยู่ และเลขประจําตัวของพนักงานของ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุน รวมถึงบุคคลที$ได้รบั มอบหมายที$ทาํ หน้าที$ขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุน
(ค) ความเสี$ยงที$เกี$ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที$ผูล้ งทุนได้รบั คําแนะนําตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี$ยวกับความ
เสี$ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
(9) จัดทําหลักฐานที$แสดงให้เห็นว่า การลงทุนในหน่ วยลงทุนดังกล่าวพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วย
ลงทุนมิได้มีการให้คาํ แนะนําใดๆ แก่ผูล้ งทุนหรือผูถ้ อื หน่ วยลงทุนในกรณีที$การลงทุนในหน่ วยลงทุนเกิดจากความประสงค์
ของผูล้ งทุนหรือของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเอง
(10) รับชําระเงินค่าจองซือ หรือค่าซือหน่ วยลงทุน และรับเอกสารที$เกี$ยวข้องกับการซือหรือขายคืนหน่ วยลงทุนจากผู ้
ลงทุน
(11) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน เพือ$ ให้มนั $ ใจว่าเป็ นบุคคลเดียวกัน รวมถึงตรวจสอบ
ข้อมูลที$เกี$ยวข้องกับการซือหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
(12) ขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนตามมูลค่าที$บริษัทจัดการคํานวณและประกาศมูลค่าตามที$ระบุไว้ในหนังสือชีชวนของ
กองทุน ทังนี ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอืน$ ใดที$ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ ตามกฎหมายที$ควบคุมการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์กาํ หนดไว้
(13) จัดทําและส่งมอบหลักฐานการรับเงินค่าจองซือ หรือการซือหน่ วยลงทุน
(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ทรัพย์สินหรือเงินอืน$ ใด รวมถึงส่งมอบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื$นใดให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือผูล้ งทุน
(15) ยืนยันการซือ หรือขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
(16) คืนเงินค่าซือหน่ วยลงทุนให้แก่ผูท้ ี$ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนตามคําสัง$ ของบริษัทจัดการ
(17) รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที$สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(18) ดําเนิ นการอืน$ ใดตามที$กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คําสัง$ หนังสือซักซ้อม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน ที$ออกโดยหน่ วยงานที$เกีย$ วข้อง ซึ$งเกี$ยวข้องกับการทําหน้าที$ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซือคืนหน่ วย
ลงทุน ทังที$มอี ยู่ในปั จจุบนั และที$จะมีขนึ ในอนาคต
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7. ผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื$อ :
ที$อยู่ :
สิทธิ หน้าที$ และความรับผิดชอบ :
8. ผูล้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีJไม่ได้เป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่อง) :
ชื$อ :
ที$อยู่ :
สิทธิ หน้าที$ และความรับผิดชอบ :
9. ทีJปรึกษา :
9.1. ที$ปรึกษาการลงทุน :
ชื$อ :
ที$อยู่ :
สิทธิ หน้าที$ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที$ปรึกษาการลงทุน) :
9.2. ที$ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที$ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที$ปรึกษากองทุน) :
10. ผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื$อ :
ที$อยู่ :
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สิทธิ หน้าที$ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้าที$ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าทีแJ ละความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการมีขอ้ ผูกพันที$จะต้องรับซือคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ อื หน่ วยลงทุน เมือ$ ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนยินยอมให้บริษทั จัดการรับ
ซือคืนหน่ วยลงทุนตามที$กาํ หนดไว้ในหัวข้อ "เงือ$ นไขการลงทุน" ยกเว้นกรณีที$บริษทั จัดการดําเนิ นการตามที$กาํ หนดไว้ใน
หัวข้อ "การเลื$อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รบั ซือคืนไม่
สับเปลี$ยนหน่วยลงทุนตามสัง$ "
เนื$ องจากกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดประเภทรับซือคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนัน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืน
หน่ วยลงทุนแตกต่างไปจากอัตราส่วนและวันเวลาที$บริษัทจัดการกําหนดได้
13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :
13.3. สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้โดยเสรี
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนซึ$งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน$ คําขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที$นายทะเบียนพร้อมเอกสาร
หลักฐานต่างๆ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื$อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื$อผูร้ บั โอนหน่ วย
ลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ$งนายทะเบียนจะทําการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน 30 วันนับ
แต่วนั รับคําขอโอนหน่ วยลงทุน ทังนี ผูร้ บั โอนมีหน้าที$จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกําหนดเวลาที$นายทะเบียนนัด
หมาย
13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษทั จัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่วา่ ทอดใดๆ ใน
กรณีต่อไปนี
1. การโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะทําให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือ
หน่ วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี$ยวกับข้อจํากัดการถือ
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หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที$ของบริษัทจัดการ และที$แก้ไขเพิ$มเติมในอนาคต
2. การโอนหน่ วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที$ที$เกี$ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทังนี ข้อกําหนดเกี$ยวกับ FATCA เป็ นไป
ตามที$กาํ หนดไว้ในภายใต้หวั ข้อ 20 ของโครงการจัดการกองทุนรวม เรื$อง "ข้อกําหนดเกีย$ วกับ FATCA และกฎหมายภาษี
ต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน"
13.5. สิทธิในการลงมติเพือ$ แก้ไขเพิม$ เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธจี ดั การ :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิลงมติเพื$อทําการแก้ไขเพิ$มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดั การ ซึ$งเป็ นไปตามหัวข้อ "การขอมติของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวม และในกรณีที$บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ$ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที$
จําหน่ ายได้แล้วทังหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที$เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื$อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(Omnibus Account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนันในส่วนที$เกินกว่าหนึ$ งในสามของจํานวน
หน่ วยลงทุนที$จาํ หน่ ายได้แล้วทังหมด ทังนี เป็ นไปภายใต้หวั ข้อ "การขอมติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน และวิธกี ารแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื$อเลิกโครงการ :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิที$จะได้รับเงินคืนเมื$อโครงการสินสุดลง โดยบริษทั จัดการจะจัดให้มีผูช้ าํ ระบัญชีที$สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าํ ระบัญชี โดยจะได้ดาํ เนิ นการให้มกี ารจําหน่ ายทรัพย์สินของโครงการ ชําระภาระ
หนี สินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามวิธีการที$ระบุไว้ภายใต้หวั ข้อ "การชําระบัญชีเมื$อเลิกกองทุน"
13.7. สิทธิประโยชน์อื$น ๆ :
สิทธิในการจํานําหน่ วยลงทุน
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่ วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย ทังนี นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการจํานํา
ให้แก่ผูร้ บั จํานําที$เป็ นสถาบันการเงินเท่านัน
13.8. อื$น ๆ :
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่ วยลงทุนที$ยงั ส่งใช้แก่บริษทั จัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที$ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซือหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ถือ
ว่าผูถ้ อื หน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที$จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ$งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ที$ได้รบั การ
แต่งตังจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนมีสทิ ธิเรียกให้บริษทั จัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที$ตนถือ ทังนี ในกรณีที$มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหน่ วยลงทุนชนิ ดนัน ๆ ด้วย
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
14.2. เงือ$ นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
เมื$อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคําขอเปิ ดบัญชีและใบคําสัง$ ซือหน่ วยลงทุนของกองทุนที$กรอก
รายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที$ระบุไว้ในหัวข้อ "เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี" และ
ผูจ้ องซือหรือผูส้ งั $ ซือหน่ วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซือหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ หรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับ
ซือคืนหน่ วยลงทุนในนามของบริษทั จัดการจะดําเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผจู ้ องซือหรือผูส้ งั $ ซือหน่ วยลงทุนไว้
เป็ นหลักฐาน โดยผูจ้ องซือหรือผูส้ งั $ ซือหน่ วยลงทุนมีหน้าที$ที$จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและจะต้องลงลายมือ
ชื$อในบัตรตัวอย่างลายมือชื$อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื$อผูจ้ องซือหรือผูส้ งั $ ซือเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนต่อเมือ$ บริษทั จัดการได้รบั
ชําระค่าซือหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซือหรือผูส้ งั $ ซือนันได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนจากบริษทั จัดการ
เรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที$บริษทั จัดการออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วย
ลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซือหรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้
ในกรณีที$ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน 2 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื$อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเหล่านันเป็ นผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชือ$ ร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื$อสัง$ ซือหรือขายคืน
หน่ วยลงทุน และมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทังเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินที$ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน
อนึ$ ง ในกรณีที$เป็ นการซือหน่ วยลงทุน จํานวนเงินที$ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนเงินที$ผูล้ งทุน
ชําระเป็ นค่าซือหน่ วยลงทุนตามคําสัง$ ซือหน่ วยลงทุนเท่านัน มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการได้รบั จัดสรรหน่ วยลงทุน ทังนี ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนจะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนไปปรับรายการอีกครังเพื$อแสดงจํานวนหน่ วยลงทุนที$ได้รับ
จัดสรร
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เพือ$ ให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนสามารถ
ใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื$นได้
ในกรณีที$ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจําเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่ วยลงทุนมอบให้แก่ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
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16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอืJนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี หรือมีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี ดว้ ยทรัพย์สนิ อืน$ ทังที$เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพือ$ กองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที$ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี
หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี ดังนี
16.1 กรณีที$บริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื$อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายที$มีชอื$ อยูใ่ นทะเบียนผู ้
ถือหน่ วยลงทุน ณ วันที$บริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที$ได้จากการรับชําระหนี
16.1.2 เมื$อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษทั จัดการจะไม่นําทรัพย์สนิ ดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สนิ ที$ได้
จากการรับชําระหนี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ ายทรัพย์สินที$ได้จากการรับชําระหนี
ในโอกาสแรกที$สามารถกระทําได้โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ เว้นแต่กรณีที$ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที$มี
สิทธิในเงินได้สทุ ธิจากทรัพย์สินที$ได้จากการรับชําระหนี ตกลงรับชําระหนี ดว้ ยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทังนี ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที$สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที$บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ ายทรัพย์สินที$ได้จากการรับชําระหนี บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนันได้ และในกรณีที$มีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที$ได้จากการบริหารทรัพย์สินนัน
16.1.3 เมื$อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที$ได้จากการรับชําระหนี ดว้ ยทรัพย์สนิ อื$นในแต่ละครัง บริษทั จัดการจะเฉลี$ยเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินที$ได้จากการรับชําระหนี คืนให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที$มีสิทธิในเงินได้สทุ ธินันภายใน 45 วันนับตังแต่วนั ถัด
จากวันที$มเี งินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี$ยวกับการเฉลี$ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
ทําการนับตังแต่วนั ถัดจากวันที$บริษัทจัดการได้เฉลี$ยเงินคืน เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลา
การเฉลี$ยเงินคืนเป็ นอย่างอื$น
16.1.4 เมื$อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชําระหนี
ตามตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุ โลม
16.2 กรณีที$บริษัทจัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี ดว้ ยทรัพย์สินอื$นที$มิใช่หลักประกันในแต่ละครัง บริษทั จัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผู ้
ถือหน่ วยลงทุนตามมติพเิ ศษ
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ$ ง บริษทั จัดการจะระบุรายละเอียดเกี$ยวกับทรัพย์สินที$กองทุน
รวมจะได้จากการรับชําระหนี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจําเป็ นในการรับชําระหนี
16.2.2 เมื$อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี บริษทั จัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนันเพือ$ ใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที$สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนินการกับทรัพย์สนิ ดังกล่าวดังนี
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที$กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ$งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
เพื$อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
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(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที$กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที$สามารถกระทําได้โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในระหว่างที$บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ ดังกล่าว ในกรณีที$มีคา่ ใช้จ่ายในการ
บริหารทรัพย์สนิ บริษทั จัดการจะจ่ายจากทรัพย์สนิ ของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที$มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี หรือลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ บริษัทจัดการ
จะดําเนิ นการให้ผูถ้ ือหน่วยลงทุนทุกรายที$มชี ื$ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ณ วันที$มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี หรือ
ลูกหนี ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี ได้ เป็ นผูม้ สี ิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอืน$ ที$ได้จากการรับชําระหนี กไ็ ด้
ทังนี ในการดําเนิ นการดังกล่าว บริษัทไม่ตอ้ งนําตราสารแห่งหนี หรือสิทธิเรียกร้องนันมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุนรวม
16.4 วิธีการชําระค่ารับซือคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน$ แทนเงิน
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื$นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาํ ระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื$นแทน
เงินได้
เงือ$ นไขเพิ$มเติม :
ในการเฉลี$ยเงินคืนแต่ละครังตามข้อ 16.1.3 หากบริษทั จัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที$ได้จาก
การรับชําระหนี ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี$ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการอาจนําเงินได้สทุ ธิดงั กล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที$การเฉลี$ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทังนี หากได้มกี ารจําหน่ าย
ทรัพย์สินที$ได้จากการรับชําระหนี จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินันไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี$ยเงินคืน
บริษทั จัดการอาจนําเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื$นให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน บริษทั จัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที$ปรากฏชื$อ
ตามทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ณ เวลาที$กาํ หนด เท่านัน
17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษทั จัดการกองทุนรวมมีหน้าที$จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที$ออกตามมาตรา
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. €s€

€(€) แห่ง

ให้สนั นิ ษฐานไว้กอ่ นว่าทะเบียนหน่ วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื$น รวมทังการให้สิทธิหรือการจํากัด
สิทธิใด ๆ แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที$ปรากฏรายชือ$ ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนิ นการตามอํานาจหน้าที$แล้ว
บริษทั จัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่ วยลงทุน ในกรณี
ดังนี
(ก) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีที$การถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกีย$ วกับข้อจํากัดการถือ หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที$ของบริษัทจัดการ
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(ข) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที$เสนอขายต่อผูล้ งทุนที$มิใช่รายย่อย และการโอนหน่ วยลงทุนจะทําให้ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที$กาํ หนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้น
แต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที$เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่ วยลงทุนจะทําให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที$กาํ หนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ง) การโอนหรือการจํานําหน่ วยลงทุน ดังนี
1. หน่วยลงทุนที$บริษทั จัดการกองทุนรวมขายให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนก่อนวันที$ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็ นกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาวที$จดั ตังขึนก่อนวันที$ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื$อการเลียงชีพ
s. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื$อการออมตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน :
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่ วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ$ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที$จาํ หน่ ายได้แล้วทังหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื$องหลักเกณฑ์เกี$ยวกับ
ข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที$ของบริษทั จัดการ
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
การดําเนิ นการใดที$โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากบริษทั
จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนินการไปตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที$ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทังปวง
เห็นชอบให้ดาํ เนิ นการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที$ให้ดาํ เนิ นการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที$กาํ หนดในกฎหมาย ให้ถอื ว่ามตินันเสียไป
ในกรณีที$เป็ นการขอมติเพื$อแก้ไขข้อผูกพันในเรื$องที$กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รบั มติ
พิเศษของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที$มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี$ของจํานวนหน่ วยลงทุนทังหมด
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ$งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่ วยลงทุนทังหมดของผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนซึ$งส่งหนั งสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที$กองทุนรวมมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน การขอมติผู้
ถือหน่ วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี$ยวกับการขอมติผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที$กาํ หนดไว้ในข้อผูกพัน
หรือที$กาํ หนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที$กาํ หนดในประกาศนี แล้ว ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
เพิ$มเติมดังต่อไปนี ดว้ ย
(1) ในกรณีที$เป็ นการขอมติที$มีผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนทุกชนิ ด โดยแต่ละชนิ ดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่
เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจํานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที$ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(2) ในกรณีที$เป็ นการขอมติที$มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนไม่วา่ กรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือ
มติพิเศษของจํานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที$ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
ข้อผูกพันกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี ต่างประเทศ
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(3) ในกรณีที$เป็ นการขอมติที$มีผลกระทบต่อผูถ้ อื หน่ วยลงทุนชนิ ดใดชนิ ดหนึ$ ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ
จํานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที$ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิJมเติมข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ$มเติมส่วนใดส่วนหนึ$ งของข้อผูกพันที$เป็ นไปตามวิธีการที$กาํ หนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที$เป็ นไปตาม
และไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. €s€ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที$ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที$แก้ไขเพิ$มเติมนันมีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
การแก้ไขเพิ$มเติมข้อผูกพันในเรื$องที$กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รบั มติพเิ ศษของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน ทังนี เรื$องที$กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกําหนดเกีย$ วกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ข) ข้อกําหนดเกีย$ วกับการชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื$นตามข้อ x ของประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที$ ทน. t/ €€•
(ค) ข้อกําหนดเกี$ยวกับการรับชําระหนี ดว้ ยทรัพย์สินอืน$
(ง) ข้อกําหนดเกี$ยวกับการประกันตามข้อ s/ ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที$ ทน. t/ €€• กรณีกองทุน
รวมมีประกัน และข้อกําหนดเกี$ยวกับการแก้ไขเพิ$มเติมสัญญาประกันในเรื$องใด ๆ อันมีผลให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์
(จ) เรื$องที$ผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ$มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี ให้มผี ลผูกพันเมือ$ ได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ ง
ได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ$มเติมข้อผูกพันให้มสี าระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที$แก้ไขเพิ$มเติมโดยได้รับมติ
โดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ อื หน่ วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. แล้วแต่
กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิม$ เติมข้อผูกพันนันเหมาะสม มีความจําเป็ นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ$มเติมข้อผูกพันไม่วา่ กรณีใดต้องกระทําเป็ นหนั งสือลงลายมือชื$อโดยบุคคลผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการ
กองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทังประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บริษทั จัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที$ทาํ การและเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวมเพือ$ ให้ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทังจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิม$ เติมข้อผูกพันพร้อมทังเหตุผลและความจําเป็ นให้ผูถ้ อื หน่ วย
ลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ : ไม่มี
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21.2. รายละเอียดเพิ$มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงือ$ นไขในการเลิกกองทุน :
(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีจาํ นวนผูถ้ อื หน่ วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด
(2) เมื$อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง$ ให้บริษทั จัดการเลิกกองทุนเปิ ด ในกรณีที$บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที$ของตน
(3) เมื$อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ อื หน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ$งหนึ$ งของจํานวนหน่ วยลงทุนที$จาํ หน่ าย
ได้แล้วทังหมดของโครงการจัดการ
(4) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตังและจัดการกองทุนรวมเพื$อผูล้ งทุนทัว$ ไป หากปรากฏ
ว่า
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ$ งเกินกว่าหนึ$ งในสามของจํานวน
หน่ วยลงทุนที$จาํ หน่ ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวมนัน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที$สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(ข) ในกรณีที$ปรากฏพฤติการณ์วา่ บริษัทจัดการดําเนิ นการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่ วยลงทุนโดยรูเ้ ห็นหรือตกลงกับบุคคล
อื$น อันเป็ นการปกปิ ดหรืออําพรางลักษณะที$แท้จริงในการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที$ประสงค์
จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ$ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที$จาํ หน่ ายได้แล้วทังหมดของกองทุนรวมเพื$อผูล้ งทุนทัว$ ไป
(5) สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตังและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที$มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
อาจมีการจัดตังกองทุนรวมเพื$อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรือเพื$อ
เป็ นเครื$องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สนิ หรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้
ดําเนินการแจ้งบริษทั จัดการจะหรือบุคคลที$เกีย$ วข้องทําการชีแจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ$งในกรณีที$ไม่มี
การชีแจง หรือชีแจงแล้วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรือทําให้เชื$อได้วา่ การจัดตังกองทุนรวมเป็ นการจัดตังกองทุนรวมเพือ$ ผูล้ งทุนที$
มิใช่รายย่อยเป็ นการทัว$ ไปอย่างแท้จริง และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง$ บริษทั จัดการจะทําการแก้ไข หรือ
ดําเนินการใด ๆ และบริษทั จัดการไม่สามารถดําเนิ นการตามที$สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง$ ได้ หรือดําเนิ นการ
แล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพือ$ ผูล้ งทุนที$มิใช่รายย่อยเป็ นการทัว$ ไปอย่างแท้จริง
(6) เมื$อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ
(y) เมื$อเข้าเงือ$ นไขตามข้อ .t และบริษทั จัดการประสงค์จะเลิกกองทุน
22.2. การดําเนิ นการของบริษัทจัดการเมือ$ เลิกกองทุนรวม :
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เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอื$น บริษัทจัดการจะดําเนิ นการดังต่อไปนี เพื$อเลิกกองทุนเปิ ดดังกล่าว
(ก) ยุติการรับคําสัง$ ซือและคําสัง$ ขายคืนหน่ วยลงทุนตังแต่วนั ทําการที$ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1
(ข) แจ้งให้ผูท้ ี$เกี$ยวข้องทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทําการที$ปรากฎเหตุตามข้อ 22.1 โดยวิธีการดังนี
(1) แจ้งให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนที$มีชื$ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน
(2) แจ้งเป็ นหนั งสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(3) แจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที$จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ค) จําหน่ ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สนิ ที$เหลืออยูข่ องกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําการที$ปรากฏเหตุตาม
ข้อ 22.1 เพือ$ รวบรวมเงินเท่าที$สามารถกระทําได้เพือ$ ชําระค่ารับซือคืนหน่ วยลงทุนให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชําระค่ารับซือคืนหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที$รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วนั ทําการที$ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 และเมื$อได้ดาํ เนิ นการชําระค่ารับซือคืนหน่ วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็ นการเลิก
กองทุน
เมื$อได้ดาํ เนิ นการตามวรรคหนึ$ งแล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยูจ่ ากการดําเนิ นการตาม (ค) บริษทั จัดการ
จะดําเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงือ$ นไข และวิธีการชําระ
บัญชีของกองทุนรวม
ในกรณีที$มีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุอื$นที$ทราบกําหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี
(ก) แจ้งให้ผูท้ ี$เกี$ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ โดยวิธกี ารดังนี
(1) แจ้งเป็ นหนั งสือให้ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2) แจ้งสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที$จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที$หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนันเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(ข) ดําเนิ นการด้วยวิธีการใด ๆ เพือ$ ให้ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนและผูล้ งทุนทัว$ ไปทราบเรื$องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั จัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดย
จัดให้มีขอ้ มูลเรื$องดังกล่าวไว้ ณ สถานที$ในการซือขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษทั จัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น และ
(ค) จําหน่ ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเพือ$ รวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์
และตัว‚ สัญญาใช้เงินที$มกี าํ หนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมือ$ ทวงถาม ให้เสร็จสินก่อนวันเลิกกองทุน
23. การชําระบัญชีเมืJอเลิกกองทุน :
บริษทั จัดการจะจัดให้มกี ารชําระบัญชี โดยจะแต่งตังผูช้ าํ ระบัญชีที$สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพือ$ ทํา
หน้าที$รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที$คงเหลือจากการชําระหนี สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุน รวมทังทํา
การอย่างอื$นตามแต่จาํ เป็ นเพือ$ ชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ เงือ$ นไข และวิธีการที$คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด
ในกรณีที$ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาํ เนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื$น บริษทั จัดการจะอ้างอิงที$อยูข่ องบริษัท
จัดการเป็ นภูมิลาํ เนาเพื$อการวางทรัพย์ในกรณีที$ตอ้ งมีการวางทรัพย์
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สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผูช้ าํ ระ
บัญชีจะดําเนิ นการเฉลี$ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ อื หน่ วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที$คงเหลืออยูต่ ามสัดส่วนจํานวนหน่ วย
ลงทุนที$ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที$ปรากฏในทะเบียนผูถ้ อื หน่ วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื$อได้ชาํ ระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าํ ระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สนิ คงค้างอยู่ให้ผชู ้ าํ ระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิvของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที$ผ่านการอนุ มตั ิจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิม$ เติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที$แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ$ งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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คูม่ ือผูล้ งทุน Investor Guide
สิทธิของผูล้ งทุน Rights of Investors
1. สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื$อบริษัทจัดการทุกแห่งที$ได้มอบหมายให้บุคคลธรรมดา หรือนิ ติบุคคลเป็ นตัวแทนสนับสนุ น
เพื$อการขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุน The right to obtain a list of all management companies which have appointed
any individuals or juristic persons to be their fund selling agents.
2. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี$ยวกับชื$อ ที$อยู่ ของบริษัทจัดการ ผูจ้ ดั จําหน่ ายหน่ วยลงทุนและตัวแทนสนั บสนุ น รวมทัง
ชื$อ ที$อยู่ และเลขประจําตัวของพนักงานผูท้ าํ หน้าที$ขายหรือรับซือคืนหน่ วยลงทุนของนิ ติบุคคลดังกล่าว The right to
obtain information concerning the names and addresses of the Management Company, underwriters and
distributors, as well as the names, addresses and identification numbers of staff who perform the duty of selling
and redeeming mutual funds of such juristic persons.
3. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี$ยวกับความเสี$ยงที$เกีย$ วข้องกับหน่วยลงทุนที$ได้รบั คําแนะนําเพือ$ ซือหน่ วยลงทุนนัน
ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกีย$ วกับความเสี$ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน The right to obtain information
concerning the risks related to mutual fund recommended as well as warnings and description of the risks of
investing in mutual funds.
4. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อเท็จจริงที$มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้ งทุนหรือต่อการตัดสินใจลงทุน
เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที$อยู่ในขันตอนการดําเนิ นการเพื$อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม
The right to obtain the facts which substantially affect the rights and benefits of investors or investment decision,
such as selling of mutual fund which is under the process of amalgamation or merge.
5. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี$ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมหรือผลตอบแทนที$ตวั แทนอาจ
ได้รบั จากการซือหรือขายคืนหน่ วยลงทุน The right to obtain information concerning conflict of interest, such as fees
or compensation which a distributor may receive from subscribing or redeeming of mutual funds.
6. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่อในลักษณะที$เป็ นการขายโดยผูล้ งทุนมิได้รอ้ งขอ (Cold Calling)* ผู ้
ลงทุนมีสิทธิดงั นี The right to refuse any contact without a request of investor (cold calling), in which the investor
shall have the following rights:
1) ขอทราบชือ$ ผูต้ ิดต่อ ชื$อนิ ติบุคคลที$ผูต้ ิดต่อสังกัด To request the name of contact person and name of juristic
person which the person making contact performs duties for.
2) วัตถุประสงค์ในการติดต่อ The objective of the contact.
3) สิทธิที$ผลู ้ งทุนจะแสดงเจตนาว่า ไม่ตอ้ งการได้รบั การติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.
7. สิทธิของผูล้ งทุนที$ไม่ใช่ผูล้ งทุนสถาบันที$จะยกเลิกคําสัง$ ซือหน่ วยลงทุนหรือขายคืนหน่ วยลงทุนในกรณีที$เป็ นการขายโดย
ผูล้ งทุนมิได้รอ้ งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption order in the
case of cold calling.
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การร้องเรียน Complaint
1. วิธีการร้องเรียน Procedures for making a complaint
ผูล้ งทุนสามารถร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงการร้องเรียนโดยทางวาจาที$มกี ารบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที$
เกี$ยวกับ The investor can file a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing,
concerning.
 การดําเนิ นธุรกิจของบริษัทหรือตัวแทน หรือ the operation of the Company or its distributors, or
 การปฏิบตั ิหน้าที$ของพนักงานบริษัทหรือของตัวแทนอย่างมีนัยสําคัญ หรือ the performance of duties by the staff
of the Company or its distributors, or
 เกี$ยวกับการปฏิบตั ิที$ผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสัง$ ของทางราชการที$บริษัทหรือตัวแทนต้องถือปฏิบตั ิ เช่น กระทําไม่
สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขัดต่อโครงการจัดการกองทุนรวม หรือหนังสือชีชวนของกองทุน หรือการเปิ ดเผย
ข้อมูลสําคัญต่อลูกค้า หรือการกระทําใดๆที$ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของลูกค้า เป็ นต้น an act in violation of
laws, regulations or orders of the authorities which must be observed by the Company or its selling agent for
example, a dishonest act, an act in violation of the code of ethics or in contravention of the mutual fund
management project or the fund prospectus, the disclosure of material information to customers or any act which
causes damage to the assets of customers etc.
2. สถานที$รอ้ งเรียน Where to file a complaint
 บริษทั จัดการ Management Company
ส่วนบริการลูกค้า
บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
เลขที$ • / อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน x และ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2276-2239 e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com
Customer Service Department
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
400/22 KASIKORNBANK Bldg. 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road Samsen Nai, Phaya Thai Bangkok
10400 Telephone No. 0-2673-3888 Facsimile No. 0-2276-2239
e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com
 ฝ่ ายกํากับธุรกิจจัดการลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2695 9999 http://www.sec.or.th
The Office of the Securities and Exchange Commission Thailand
333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephone No. 0-2695 9999 http://www.sec.or.th
 ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซือคืนหน่ วยลงทุนทุกแห่ง All fund selling agents
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