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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ตา่งประเทศ ����I 
K Foreign Fixed Income 2021I Fund : KFF21I 

 
ผูล้งทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี� ในช่วงเวลา 1 ปีได ้

ดงันั�น หากมีปัจจยัลบที�ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจาํนวนมาก 
 
ลกัษณะสาํคญั 
 
ประเภท กองทุนรวมตราสารหนี�   
อายโุครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไม่ตํ �ากวา่ 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน  
วนัที6ที6ไดร้บัอนุมติัใหจ้ดัตั�งและจดัการกองทุน 12 ตุลาคม 1345 

วนัที6จดทะเบยีนกองทนุ 13 พฤศจกิายน 1345 (อาจเปลี�ยนแปลงได)้ 

จาํนวนเงินทุนของโครงการ 5,5;; ลา้นบาท บริษัทจดัการอาจเพิ�มจาํนวนเงนิของโครงการไดอ้ีก
ไม่เกิน =;; ลา้นบาทหรือคิดเป็นจาํนวนหน่วยลงทุนที�เพิ�มขึ� นไดไ้ม่
เกิน =; ลา้นหน่วย 

ระยะเวลาเสนอขายครั�งแรก 16 – 23 พฤศจิกายน 1345 
(วนัที� C4 พฤศจิกายน เปิดเสนอขายตั�งแต่เวลา CC.;; น.) 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 
กองทุนรวมตราสารหนี�  แบบกาํหนดอายุโครงการ ประเภทรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ 

2. นโยบายการลงทุน 
กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารแหง่หนี�  เงนิฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี�  รวมทั�ง หลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื�น หรือหาดอกผลโดยวธีิอยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งตามที�กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด รวมกนัไม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ K; ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี�ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่
รอ้ยละ K; ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  
 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี� ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถือตํ �ากวา่ที�สามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) และ
ตราสารหนี� ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated Securities) ทั�งในและต่างประเทศไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 1; 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน   
 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื� อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื�อเพิ�มประสทิธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 
Portfolio Management) และอาจลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนตามดุลย
พินิจของผูจ้ดัการกองทุน 
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ทั�งนี�  กองทุนอาจลงทุนในตราสารที�มีสญัญาซื� อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมใหย้มืหลกัทรพัย ์
(Securities Lending) ธุรกรรมซื� อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้  
 
กรณีที�มีการลงทุนในทรพัยสิ์นดังนี�  รวมกนัจะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 1; ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
(C) ตราสารกึ�งหนี� กึ�งทุน 
(1) ตราสาร Basel III 
(5) สญัญาซื� อขายล่วงหนา้ หรือตราสารที�มีสญัญาซื� อขายล่วงหนา้แฝง ที�มหีลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นตราสารตามขอ้ (1)–
(2) 
  
ทั�งนี�  การดาํรงอตัราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที�ระบไุวข้า้งตน้จะไม่นํามาบงัคบัใชใ้นช่วงเวลาดังต่อไปนี�  
(ก) ช่วงระหวา่งรอการลงทุน ซึ�งมรีะยะเวลาประมาณ 5; วนั นับแต่วนัที�จดทะเบยีนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึ�งมีระยะเวลาประมาณ 5; วนั 

 
นโยบายป้องกนัความเสี6ยงจากอตัราแลกเปลี6ยน 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื� อขายล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน 
 
นโยบายการจา่ยเงินปันผล 
ไม่จ่ายเงนิปันผล 
 
ดชันีชี� วดั (Benchmark) 
ไม่ม ีเนื�องจากกองทุนมกีารลงทุนสว่นใหญ่ในกองทุนต่างประเทศที�ไมม่ีตวัชี� วดั และบริหารจดัการลงทุนเพื�อใหไ้ด้
ผลตอบแทนที�คาดหวงัตามระยะเวลาที�กาํหนด จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตัวชี� วดั 
 

3. ผลตอบแทนที6ผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 
ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี� ต่างประเทศ และหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นอื�น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื�นใด 
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คาํถาม/คาํตอบเกี6ยวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที6สาํคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนนี� เป็นกองทุนที6มีการกาํหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 
อยา่งไร 

กองทุนนี� เป็นกองทุนสาํหรับผูล้งทุนทั �วไป และไม่มกีารแบง่ชนิดของหน่วยลงทุน 

1.2 กองทุนนี� มีจาํนวนเงินทนุของโครงการเทา่ใด 

5,5;; ลา้นบาท โดยสามารถเพิ�มจาํนวนเงนิทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายครั�งแรกไดไ้ม่เกิน =;; ลา้น
บาท 

1.3 กองทุนนี� เหมาะสมที6จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี� เป็นระยะเวลา
เทา่ใด 

การลงทุนในกองทุนนี� เหมาะกบัผูล้งทุนที�คาดหวงัผลตอบแทนที�สูงกวา่เงนิฝาก และยอมรับผลตอบแทนที�อาจตํ �า
กว่าหุน้ได ้และเขา้ใจวา่อาจขาดทุนและสูญเสียเงนิตน้ หากผูอ้อกตราสารหรือเงนิฝากที�กองทุนลงทุนมาสามารถ
ชาํระเงนิตน้และดอกเบี� ยคืนได ้และสามารถรบัความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนได ้

1.4  ปัจจยัใดที6มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุน 

 ผลการดาํเนินงานของกองทุนต่างประเทศที�กองทุนเขา้ไปลงทุน 
 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมอืงของประเทศที�กองทุนลงทุน 
 การเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 
 กรณีที�ผูอ้อกตราสารไม่สามารถชําระเงนิและดอกเบี� ยตามกําหนดระยะเวลา ซึ�งความเสี�ยงดังกล่าวอาจสูง

กว่ากองทุนประเภทตราสารหนี� ทั �วไป เนื�องจากกองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหนี� ที�มีอันดับความ
น่าเชื�อถือตํ �ากวา่อนัดบัที�สามารถลงทุนได ้หรือที�ไม่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ 

 กรณีที�กองทุนต่างประเทศไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนตราสารหนี� ที�กองทุนถืออยู่ในราคาที�เหมาะสมและ
ภายในระยะเวลาอนัสมควรเพื�อนําเงนิมาชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เนื�องจากมขีอ้จาํกดัในการจาํหน่ายจ่าย
โอนตราสารดังกล่าวตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขของตราสารดังกล่าว หรือไม่มีตลาดรองสาํหรับทรัพยสิ์นที�
กองทุนต่างประเทศลงทุน หรือมีตลาดรอง แต่ราคาในตลาดรองอาจจะตํ �ากว่าราคาเสนอขายหรือราคาที�
กองทุนซื� อทรพัยสิ์นดงักล่าว 

 กรณีที�จํานวนเงนิที�กองทุนต่างประเทศมีสิทธิไดร้ับคืนจากการลงทุนในตราสารหนี� ต่างประเทศตอ้งถูกหัก
ภาษีตามกฎหมายของต่างประเทศที�เกี�ยวขอ้ง 

1.5 กองทุนนี� มีผูป้ระกนัเงินทุนหรอืมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนนี� ไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไมคุ่ม้ครองเงนิตน้ 
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1.6 กองทุนนี� มีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

วนัที�สิ� นสุดรอบบญัชี ไม่เกิน C ปี นับแต่วนัถดัจากวนัที�จดทะเบียนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 
วนัที�สิ� นสุดรอบบญัชีครั�งแรก ไม่เกิน C ปี นับแต่วนัถดัจากวนัที�จดทะเบียนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 

1.7  กองทุนรวมตา่งประเทศที6กองทุน KFF21I จะลงทุนมากกว่า ��% ของมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนมี
นโยบายการลงทุน ปัจจยัเสี6ยงที6สาํคญั และผลการดาํเนินงานอยา่งไร 

ลกัษณะสาํคญัของกองทนุ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 – V, Class C(USD)-Acc 
ชื6อกองทนุ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - V 
Share Class Class C(USD)-Acc 
อายโุครงการ ประมาณ 1 ปี และจะเลิกกองทุนโดยอตัโนมติัเมื�อครบกาํหนดอายุโครงการ 
ประเภทกองทนุ กองทุนตราสารหนี�  
สกลุเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 
นโยบายจา่ยเงินปันผล ไม่จ่ายเงนิปันผล 
บริษทัจดัการ Invesco Hong Kong Limited 
ตวัชี� วดั ไม่ม ี
Website https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK 

วตัถุประสงคก์ารลงทุนของกองทุนตา่งประเทศ 
กองทุนต่างประเทศมุ่งเน้นสรา้งกระแสรายไดต้ลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคนืเงนิตน้เมื�อครบกาํหนด

อายุกองทุน (กองทุนไม่ไดร้บัประกนัหรือคุม้ครองเงนิตน้) กองทุนต่างประเทศมุ่งหวงัที�จะบรรลุวตัถุประสงคก์ารลงทุนโดย
ใชก้ลยุทธ ์Buy-and-Maintain ผ่านการลงทุนในตราสารหนี� ที�อยูใ่นสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั (USD) และมีการติดตามความ
เสี�ยงในเชิงรุกตลอดระยะเวลาลงทุนประมาณ C ปี นับจากวนัสิ� นสดุระยะเวลาเสนอขาย (Initial Offer Period) จนถึงวนั
ครบอายุกองทุน 
 

นโยบายการลงทุนของกองทุนตา่งประเทศ 
กองทุนต่างประเทศจะลงทุนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 2; ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธขิองกองทุนในตราสารหนี� ในภูมิภาค

เอเชียที�อยู่ในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) ซึ�งออกโดยผูอ้อกตราสารที�ไดร้บัการคดัเลือกตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน (เช่น รฐับาล หน่วยงานของรฐั องคก์ารระหวา่งประเทศเหนือรฐั (supranational entities) บริษทัเอกชน สถาบนั
การเงนิ และธนาคาร) ซึ�งผูอ้อกตราสารอาจอยูใ่นประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศที�พฒันาแลว้ โดยภูมภิาคเอเชียในที�นี�
หมายถึงทุกประเทศในทวปีเอเชีย ยกเวน้ประเทศญี�ปุ่น แต่รวมถึงประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 

 กองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหนี� ที�มอีนัดบัความน่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้(Investment 
Grade) มากกวา่รอ้ยละ 2; ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหนี� ที�มอีนัดบัความ
น่าเชื�อถือตํ �ากวา่ที�สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหนี� ที�ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื�อถือ (Unrated) น้อยกวา่รอ้ยละ 5; ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
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 กองทุนต่างประเทศเนน้ลงทุนในตราสารหนี� ที�อยูใ่นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) และอาจลงทุนในสญัญาซื� อ
ขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื�อการป้องกนัความเสี�ยงเท่านั�น 

 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหนี� ที�อยูใ่นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) ที�ออกหรือรบัประกนัโดย
ประเทศใดประเทศหนึ�ง (ยกเวน้ประเทศจีน) ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ =; ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน และอาจ
ลงทุนในตราสารหนี� ภาครฐัที�ออกหรือรบัประกนัโดยประเทศใดประเทศหนึ�ง (รวมถึงรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐั
หรือหน่วยงานทอ้งถิ�นของประเทศนั�น) ที�มีอนัดับความน่าเชื�อถือตํ �ากวา่ที�สามารถลงทุนได ้(Non-investment 
Grade) หรือไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Unrated) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ C; ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของ
กองทุน 

 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหนี� ที�เสนอขายนอกประเทศจีนและอยู่ในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) 
ที�ออกหรือรบัประกนัโดยหน่วยงานในประเทศจีนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 4; ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในหุน้กูไ้มม่ีอายุ (Perpetual bonds) และหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible bonds) 
ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ C3 ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิของกองทุน 

 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหนี� ที�มี loss-absorption features รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพที�มีเงื�อนไข 
(Contingent Convertible Securities) และตราสารหนี� ที�มคุีณสมบติัตรงตามเกณฑที์�นับเป็นกองทุนชั�นที� C 
(Additional Tier 1 Capital) หรือ กองทุนชั�นที� 1 (Tier 2 Capital) ภายใตเ้กณฑข์อง The Banking (Capital) 
Rules (Cap.155L) ซึ�งตราสารเหล่านี� อาจถูกบงัคบัใหป้รบัลดเงินตน้หรือถกูแปลงใหเ้ป็นหุน้สามญัเมื�อเกิด
เหตุการณส์าํคญั (Trigger Events) โดยกองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหนี� ที�มี loss-absorption features 
ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 5; ของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิของกองทุน 

 กองทุนต่างประเทศจะไม่ลงทุนในตราสารทุน หน่วย CIS (Collective Investment Schemes) ตราสารหนี� ที�มี
สินทรพัยอ์ื�นเป็นหลกัประกนั (Asset-backed Securities) รวมถึงตราสารหนี� ที�มีสินเชื�อที�อยูอ่าศยัเป็น
หลกัประกนั (Mortgage-backed Securities) หรือตราสารพาณิชยท์ี�มีสินทรพัยค์ํ�าประกนั (Asset-back 
Commercial Paper) 

 กองทุนต่างประเทศจะใชก้ลยทุธ ์Buy-and- Maintain และมีการติดตามความเสี�ยงในเชิงรุก ผูจ้ดัการกองทุนจะ
ติดตามและบริหารระดบัความเสี�ยงของพอรต์การลงทุนในช่วงระยะเวลาการลงทุนอยา่งต่อเนื�อง ในกรณีที�
หลกัทรพัยห์รือผูอ้อกหลกัทรพัยถู์กปรบัลดอนัดบัความน่าเชื�อถือลงจนตํ �ากวา่อนัดบัที�สามารถลงทุนได ้หรือความ
น่าเชื�อถือของผูอ้อกตราสารลดตํ �าลงภายหลังจากการเขา้ลงทุนครั�งแรก ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาหลายปัจจยั
ร่วมกนัเพื�อตดัสินใจวา่จะถือครองหลกัทรพัยนั์�นต่อไปหรือขายหลกัทรพัยนั์�นแลว้นําเงนิไปลงทุนใหมต้ามดุลย
พินิจของผูจ้ดัการกองทุน ภายใตข้อ้จาํกดัการลงทุนขา้งตน้ 

 กองทุนต่างประเทศมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี� โดยจะลงทุนในตราสารหนี� แต่ละตวัไม่เกินรอ้ยละ 3 
ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน เพื�อบริหารสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนจะเลือกลงทุนในตราสารหนี� ที�
มีมลูค่าการออกตราสารอยา่งนอ้ย 1;; ลา้นดอลลารส์หรฐั ในขณะที�กองทุนเขา้ลงทุน และจะไมล่งทุนในตรา
สารหนี� ที�มีการขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Bonds)  

 กองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารที�มีอายุหรือมอีายุคงเหลือสั�นกวา่อายุกองทุนประมาณรอ้ยละ 2; ของ
มลูค่าการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ผลตอบแทนที�ไดร้บัจากตราสารที�ครบกาํหนดอายุก่อนวนัครบกาํหนด
อายุของกองทุนจะถูกนําไปลงทุนใหม่หรือถือครองเป็นเงนิสดหรือรายการเทียบเท่าเงนิสดไดต้ามดุลยพนิิจของ
กองทุน 

 ผูจ้ดัการกองทุนมุ่งลงทุนเต็มอตัรา แต่กองทุนต่างประเทศอาจถือครองเงนิสดหรือรายการเทียบเท่าเงนิสดไดถึ้ง
รอ้ยละ =; ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน เป็นการชั �วคราวในบางสถานการณ ์ยกตวัอย่างเช่น เมื�อตราสาร
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หนี� ครบกาํหนดก่อนวนัครบกาํหนดอายุกองทุนต่างประเทศหรืออาจถูกเรียกคนืก่อนที�ตราสารหนี� นั�นจะครบ
กาํหนดอายุตราสาร หรือในกรณีที�ผูจ้ดัการกองทุนขายตราสารหนี� ก่อนครบกาํหนดเนื�องจากคาดการณว์า่ตรา
สารจะถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเชื�อถือ นอกจากนี�  ผูจ้ดัการกองทุนสามารถถือครองเงนิสดหรือรายการเทียบเท่า
เงนิสดไดถึ้งรอ้ยละ C;; ของมูลคา่ทรัพยสิ์นสุทธขิองกองทุนต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนวนัครบ
กาํหนดอายุของกองทุนต่างประเทศ 

 กองทุนต่างประเทศมีอายุโครงการประมาณ 1 ปี และกองทุนจะสิ� นสดุโดยอตัโนมติัเมื�อครบอายกุองทุนซึ�งคาดวา่
จะใกลเ้คยีงกบัวนัครบกาํหนดอายุกองทุนที�ประมาณการไว ้โดยจะมีการแจง้วนัครบกาํหนดอายุกองทุนใหผู้ถ้อื
หน่วยทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย C เดือนก่อนวนัครบกาํหนดอายุของกองทุนต่างประเทศเพื�อยนืยนัการเลิกกองทุน 
ค่าใชจ้า่ยที�เกิดจากการเลิกกองทุนจะเรียกเกบ็จากกองทุนต่างประเทศ ในวนัครบกาํหนดอายขุองกองทุน
ต่างประเทศ หน่วยลงทุนทั�งหมดจะถูกไถ่ถอนและผูถื้อหน่วยที�ถือหน่วยลงทุนจนถึงวนัครบกาํหนดอายุกองทุนจะ
ไดร้บัผลตอบแทนตามมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ณ วนัดังกล่าว ค่าใชจ่้ายที�เกิดจากการเลิกกองทุนคาดวา่
อยู่ที�ประมาณ CK,;;; ดอลลารส์หรฐัฯ และทยอยตดัจ่ายตลอดระยะเวลาตั�งแต่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�ง
แรกจนถึงวนัครบกาํหนดอายุของกองทุนต่างประเทศ 

 
คา่ธรรมเนียมของกองทนุ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - V, Class C(USD)-Acc :  

 ค่าธรรมเนียมการขาย (Subscription Fee) : สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 5.;; ของมลูค่าเงนิลงทุน 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Fee) : ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) : สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 1.3; ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ
กองทุน ปัจจุบนัเรียกเกบ็รอ้ยละ ;.=; ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) : สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 1.;; ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของ
กองทุน โดยเรียกเกบ็ที�รอ้ยละ ;.;5 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน สาํหรบัมลูค่าสินทรพัยสุ์ทธิของ
กองทุน 3; ลา้นดอลลารส์หรฐัแรก และเรียกเก็บที�รอ้ยละ ;.;1 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน 
สาํหรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนที�เกิน 3; ลา้นดอลลารส์หรฐั ทั�งนี� จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผูด้แูล
ผลประโยชน์ขั�นตํ �าเดือนละ C,13; ดอลลารส์หรฐั 

 ค่าธรรมเนียมการดาํเนินการกองทุน (Administration Fee) : สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 1.;; ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์น
สุทธิของกองทุน โดยเรียกเกบ็ที�รอ้ยละ ;.;5 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน สาํหรบัมลูค่าสินทรพัย์
สุทธิของกองทุน 3; ลา้นดอลลารส์หรฐัแรก และเรียกเก็บที�รอ้ยละ ;.;1 ต่อปีของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธขิอง
กองทุน สาํหรบัมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนที�เกิน 3; ลา้นดอลลารส์หรฐั ทั�งนี� จะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ
ดาํเนินการกองทุนขั�นตํ �าเดือนละ C,13; ดอลลารส์หรฐั 

 ค่าใชจ้า่ยรวม (Ongoing Charge) : ประมาณรอ้ยละ 0.55 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  
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ความเสี6ยงของกองทนุตา่งประเทศ 

1) ความเสี6ยงจากการลงทนุ (General investment risk) 

การลงทุนมีความเสี�ยง กองทุนต่างประเทศไม่ไดร้บัประกนัเงนิตน้ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ไดร้บัการ
คุม้ครองจากหน่วยงานภาครฐัเช่นเดียวกบัเงินฝาก กองทุนต่างประเทศมีความเสี�ยงจากความผันผวนของตลาด
และความเสี�ยงจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์พอรต์การลงทุนของกองทุนอาจมมีลูคา่ลดลงเนื�องจากปัจจยัเสี�ยง
ต่างๆ และอาจส่งผลใหข้าดทุนได ้รวมถึงมลูค่าหน่วยลงทุนอาจสูงขึ� นหรือตํ �าลง  

2) ไม่มีการรบัประกนัหรือคุม้ครองเงินได ้ผลตอบแทน หรอืเงินลงทุนเริ6มแรก (Neither income, return nor 
capital of the Fund is guaranteed or protected) 

ไม่มกีารรบัประกนัวา่ผูล้งทุนจะไดร้บักาํไรหรือไม่ขาดทุน ไมม่ีการรบัประกนัเงนิได ้ผลตอบแทน หรือเงนิทุน
เริ�มแรกของกองทุน มลูค่าการลงทุนและเงนิไดอ้าจเพิ�มขึ� นหรือลดลงได ้ผูล้งทุนมีความเสี�ยงที�จะไม่ไดร้บัเงนิ
ลงทุนเริ�มแรกคืนในช่วงระหวา่งการลงทุนหรือในวนัครบกาํหนด มลูคา่การลงทุนในกองทุนอาจลดลงได ้ผูล้งทุน
ควรเตรียมรบัมือกบัโอกาสการขาดทุนจากการลงทุน 

3) ความเสี6ยงจากอายุโครงการที6จาํกดั (Limited duration risk) 

กองทุนต่างประเทศมีการกาํหนดอายุโครงการ และจะถูกยกเลิกอตัโนมติัเมื�อครบอายุโครงการ ซึ�งคาดวา่
โครงการมีอายุประมาณ 1 ปี จึงเหมาะกบัผูล้งทุนที�มีเป้าหมายการลงทุนตามระยะเวลาของกองทุนต่างประเทศ 
แมว้า่ผูล้งทุนจะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดก้่อนครบอายุโครงการ 

ในกรณีที�ผูล้งทุนมกีารไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนครบกาํหนดอายุโครงการ จะมีผลกระทบดังนี�  
- กองทุนไมไ่ดร้บัประกนัเงนิไดห้รือเงนิตน้เมื�อครบกาํหนดอายโุครงการ มูลค่าการขายคืนก่อนครบกาํหนด

อายุโครงการจะขึ� นอยูก่บัมูลค่าสินทรพัยใ์นพอรต์การลงทุน ดังนั�น เงนิค่าขายคนืที�ผูล้งทุนไดร้ับอาจตํ �ากวา่
สูงกวา่เงนิลงทุนเริ�มแรกและไม่มกีารรบัประกนัวา่นักลงทุนจะไดร้บัเงนิตน้คนืเต็มจาํนวน 

- ราคารบัซื� อคืนหน่วยลงทุนอาจถูกปรบัลดลงถึงรอ้ยละ 1 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิเริ�มแรกของกองทุน ในกรณี
ที�มกีารขายคืนหน่วยลงทุนเกนิกวา่ระดบัที�กาํหนด 

- ขนาดกองทุนที�ลดลงอนัเนื�องมาจากการขายคนืหน่วยลงทุนกอ่นครบกาํหนดอายุโครงการ จะส่งผลกระทบ
ต่ออตัราคา่ธรรมเนียมที�มีการจดัเก็บ โดยจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนของผูล้งทุน 

- การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกาํหนดอายุโครงการอยา่งมีนัยสาํคญั อาจส่งผลใหก้องทุนต่างประเทศตอ้ง
เลิกกองทุนก่อนครบกาํหนดได ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 3 (ความเสี�ยงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบ
กาํหนด) 

- การขาดสภาพคล่องของกองทุนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระเงนิค่าขายหรือการหยดุชาํระ
เงนิค่าขายคืนแก่ผูล้งทุน 
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4) ความเสี6ยงจากการชาํระคืนหนี� ก่อนครบกาํหนดและการนาํเงินไปลงทุนตอ่ (Prepayment and reinvestment 
risk) 

ผูอ้อกตราสารหนี�  (โดยเฉพาะผูที้�ออกตราสารหนี� ในอตัราดอกเบี� ยสูง) อาจจ่ายคืนเงนิก่อนครบกาํหนด ซึ�งการ
ชาํระคนืหนี� ก่อนครบกาํหนดอาจทาํใหเ้กดิการขาดทุนในตราสารหนี� ที�ถูกซื� อในราคา Premium การชาํระคืนหนี�
ก่อนครบกาํหนดที�ไม่ไดร้ะบุช่วงเวลาสาํหรบัตราสารหนี� ที�ออกขายที�ราคาพารอ์าจทาํใหข้าดทุนไดเ้หมอืนกบัราคา 
Premium ที�ไมไ่ดต้ัดจาํหน่าย การจา่ยคืนเงนิกูก่้อนครบกาํหนดและการนําเงนิสดที�ไดจ้ากการขายตราสารหนี� ที�
ผูจ้ดัการกองทุนคาดวา่จะมีฐานะการเงนิแยล่งไปลงทุนต่อ ทาํใหเ้กิดความเสี�ยงจากตลาดและความไมแ่น่นอนใน
การหาตราสารหนี� ที�ใหผลตอบแทนใกลเ้คียงเดิม อาจส่งผลใหด้อกเบี� ยรบัและผลตอบแทนของกองทุนลดลงได ้

5) ความเสี6ยงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบกาํหนด (Early termination risk) 

กองทุนต่างประเทศอาจถูกยกเลิกเมื�อเกดิเหตุการณบ์างอยา่ง เช่น เมื�อมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธขิองกองทุนนอ้ยกวา่ 
5; ลา้นดอลลารส์หรฐัหรือเทียบเท่า หรือมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Class) น้อยกวา่ C; 
ลา้นดอลลารส์หรฐัหรือเทียบเท่า หรือผูถื้อหน่วยลงทุนมมีติพเิศษในการยกเลิกกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั
การแจง้เลิกกองทุนล่วงหน้าอยา่งน้อย C เดือนกอ่นเลิกโครงการ ภายหลังการยกเลิกกองทุน สนิทรพัยท์ั�งหมด
ของกองทุนจะถูกจาํหน่ายและดาํเนินการจ่ายคนืผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยในช่วงการ
จาํหน่ายและดาํเนินการกองทุนอาจมมีลูคา่การลงทุนตํ �ากวา่ตน้ทุนการลงทุน ทาํใหผู้ล้งทุนอาจไดร้บัเงนินอ้ยกว่า
เงนิลงทุนเริ�มแรก  อยา่งไรก็ตามตน้ทุนการเลิกกองทุนที�ถูกตดัจาํหน่ายสะสมจนถึงวนัเลิกโครงการจะถูกนํามาใช้
เป็นค่าใชจ้่ายที�เกี�ยวกบัการเลิกกองทุน และผูจ้ดัการกองทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายส่วนเกิน 

6) ความเสี6ยงจากขอ้จาํกดัในการซื� อหน่วยลงทุน (Limited subscription risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจพิจารณาขยายกรอบเวลาในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก (Initial Offer Period) หรือ
อาจไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนเลย ถา้เกิดเหตุการณด์งัต่อไปนี�  
- จาํหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั�งแรกไดต้ํ �ากวา่ C;; ลา้นดอลลารส์หรฐั (หรือมลูค่าตํ �าสุดอื�น

ใดตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน) 
- ผูจ้ดัการกองทุนมีความเหน็วา่กองทุนนี� ไม่อยู่ในความสนใจของนักลงทุนหรือเป็นไปไมไ่ดที้�จะจดัตั�งกองทุน 

โดยเป็นผลมาจากสภาพตลาดที�ไม่เอื� ออาํนวยหรืออื�นๆ 
ทั�งนี� นักลงทุนจะไดร้บัแจง้ ดังนี�  
- การขยายกรอบเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรกและการเปลี�ยนวนัครบกาํหนดโครงการ 
- หากผูจ้ดัการกองทุนตดัสินใจที�จะไม่จดัตั�งกองทุน ผูล้งทุนจะไดร้บัเงนิลงทุนคืนทนัทีเต็มจาํนวน โดยหกั

ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ภายหลงัปิดการเสนอขายครั�งแรก 

7) ความเสี6ยงจากการกระจกุตวัของการลงทนุในภมิูภาค (Geographical concentration risk) 

กองทุนต่างประเทศมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี� ภมูิภาคเอเชีย (รวมทั�งการลงทุนในตราสารหนี�
ต่างประเทศที�อยู่ในสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) ที�ออกหรือรบัรองโดยหน่วยงานในประเทศจีนไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 
4; ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน) ทาํใหม้ลูคา่ของกองทุนมคีวามอ่อนไหวต่อ การเปลี�ยนแปลงทาง
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เศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย การแลกเปลี�ยนต่างประเทศ สภาพคล่อง ภาษี กฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆที�จะ
ส่งผลกระทบต่อตลาดเอเชีย (รวมทั�งจีนดว้ย) 

8) ความเสี6ยงที6เกี6ยวขอ้งกบัตราสารหนี�  (Risks relating to fixed income instruments) 

- ความเสี�ยงดา้นเครดิต/ ความเสี�ยงของคู่สญัญา (Credit/ counterparty risk) : กองทุนต่างประเทศมีความ
เสี�ยงดา้นเครดิตหรือความเสี�ยงของคู่สญัญาของผูอ้อกตราสารหนี� ที�ลงทุน 

- ความเสี�ยงดา้นอตัราดอกเบี� ย (Interest rates risk) : โดยทั �วไปราคาตราสารหนี� จะปรบัสงูขึ� นเมื�ออตัรา
ดอกเบี� ยลดลง ในขณะที�ราคาตราสารหนี� จะปรบัลดลงเมื�ออตัราดอกเบี� ยสูงขึ� น 

- ความเสี�ยงดา้นความผนัผวนและสภาพคล่อง (Volatility and liquidity risk) : ตราสารหนี� ในประเทศตลาด
เกิดใหม่อาจมคีวามผนัผวนสูงกวา่และมสีภาพคล่องตํ �ากว่าประเทศที�พฒันาแลว้ โดยราคาของตราสารที�ซื� อ
ขายมคีวามผนัผวน ส่วนต่างระหวา่งราคาเสนอซื� อและราคาเสนอขายอาจจะกวา้งและทาํใหก้องทุนอาจมี
ตน้ทุนในการซื� อขายตราสารอยา่งมีนัยสาํคญั 

- ความเสี�ยงจากการถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเชื�อถือ (Credit rating downgrading risk) : อนัดบัความ
น่าเชื�อถือของตราสารหรือผูอ้อกตราสารอาจถูกลดอนัดบัได ้ซึ�งส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อมลูคา่ของกองทุน 
โดยผูจ้ดัการกองทุนอาจจะขายหรือไม่ขายตราสารหนี� ที�ถูกลดอนัดบัความน่าเชื�อถือนั�นได ้

- ความเสี�ยงจากอนัดบัความน่าเชื�อถอืของตราสาร (Credit rating risk) : อนัดบัความน่าเชื�อถือที�ถูกกาํหนด
โดยบริษัทจดัอนัดบัความน่าเชื�อถือ อาจจะเผชิญกบัขอ้จาํกดัต่างๆ และไม่รบัประกนัความน่าเชื�อถือของตรา
สารหรือผูอ้อกตราสารไดต้ลอดเวลา 

- ความเสี�ยงจากการลงทุนในตราสารหนี� ภาครฐั (Sovereign debt risk) : กองทุนต่างประเทศลงทุนในตรา
สารที�ออกหรือรบัประกนัโดยรฐับาล อาจเผชิญความเสี�ยงดา้นการเมอืง สงัคม และเศรษฐกิจ หากเกิด
เหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ รฐับาลประเทศต่างๆที�เป็นผูอ้อกตราสารอาจไม่สามารถหรือไมป่ระสงคที์�จะจ่ายคืน
เงนิตน้ และ/หรือ ดอกเบี� ย เมื�อครบกาํหนด หรืออาจส่งคาํรอ้งขอใหก้องทุนปรบัโครงสรา้งหนี�  ซึ�งกองทุน
อาจขาดทุนเมื�อมกีารผิดนัดชาํระจากภาครฐัได ้

- ความเสี�ยงจากการประเมนิมลูค่า (Valuation risk) : การประเมินมลูค่าการลงทุนของกองทุนอาจเกี�ยวขอ้ง
กบัความไมแ่น่นอนและการใชดุ้ลยพนิิจ ซึ�งหากการประเมินนั�นไมถู่กตอ้ง อาจส่งผลกระทบกบัมลูค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

9) ความเสี6ยงจากการลงทนุในตลาดเกิดใหม่ (Emerging market risk) 

กองทุนต่างประเทศลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซึ�งอาจทาํใหค้วามเสี�ยงเพิ�มขึ� นและมีปัจจยัที�ตอ้งพจิารณาเป็นพเิศษ
มากกวา่การลงทุนในตลาดที�พฒันาแลว้ อาทิ ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง ความเสี�ยงหรือการควบคุมอตัรา
แลกเปลี�ยน ความแน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ นโยบาย ความเสี�ยงดา้นกฎหมายหรือขอ้บงัคบัและภาษี 
ความเสี�ยงดา้นการชาํระราคา ความเสี�ยงในการเกบ็รกัษาทรพัยสิ์น และความผนัผวนที�มากกว่า 
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10) ความเสี6ยงจากการกระจกุตวัของการลงทนุ (Concentration risk) 

กองทุนต่างประเทศเนน้ลงทุนในตราสารหนี� ที�อยูใ่นสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) ทาํใหม้ลูคา่ของกองทุนอาจมี
ความผนัผวนมากกวา่กองทุนที�มกีลยุทธก์ารลงทุนที�หลากหลาย ซึ�งอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อกองทุนและผู้
ลงทุนได ้

11) ความเสี6ยงจากอตัราแลกเปลี6ยน (Currency and foreign exchange risk) 

กองทุนต่างประเทศอาจจดัตั�งชนิดหน่วยลงทุน (Class) ในสกุลเงนิอื�น กองทุนอาจลงทุนบางสว่นในสนิทรพัยที์�
อยู่ในสกุลเงนิอื�นที�ไม่ใช่สกุลเงนิหลกัหรือสกุลเงนิในชนิดหน่วยลงทุนนั�นๆ ทาํใหม้ลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน
อาจไดร้บัผลกระทบทางลบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนระหวา่งสกุลเงนิต่างๆ และจากการ
เปลี�ยนแปลงในการควบคุมอตัราแลกเปลี�ยน 

12) ความเสี6ยงจากการลงทนุในสญัญาซื� อขายล่วงหนา้และการป้องกนัความเสี6ยง (Derivatives and hedging 
risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจใชต้ราสารที�มสีญัญาซื� อขายล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยง แต่จะไม่ใชเ้พื�อการลงทุน กองทุน
ไม่มกีารรบัประกนัวา่การใชก้ลยุทธ ์เทคนิค และตราสารที�มสีญัยาซื� อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจะทาํให้
ความเสี�ยงของกองทุนหมดไปอย่างมีประสทิธิภาพ การป้องกนัความเสี�ยงอาจไม่มปีระสิทธิภาพหรือไม่เป็นผล ใน
กรณีเกิดเหตุการณไ์ม่พึงประสงคก์องทุนอาจขาดทุนอย่างมีนัยสาํคญัได ้

13) ความเสี6ยงจากการลงทนุในหุน้กูแ้ปลงสภาพที6มีเงื6อนไข (Contingent convertibles risk) 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพที�มีเงื�อนไข (Contingent convertibles bonds) เป็นตราสารหนี� ชนิดหนึ�งที�ออกโดยสถาบนั
การเงนิ ซึ�งอาจถูกแปลงเป็นตราสารทุน หรือถูกบงัคบัใหป้รับลดเงนิตน้หากเกิดเหตุการณต์ามที�ระบไุว ้
ล่วงหน้า โดยทั �วไปเหตุการณด์ังกล่าวจะเกี�ยวกับฐานะทางการเงนิของผูอ้อกตราสาร เมื�อตลาดอยู่ในภาวะ
วกิฤต สภาพคล่องของผูอ้อกตราสารอาจแยล่งอยา่งมีนัยสาํคญั และอาจตอ้งลดราคาลงอยา่งมากเพื�อขายหุน้
กูแ้ปลงสภาพที�มีเงื�อนไข 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพที�มีเงื�อนไข มีความเสี�ยงมากกวา่การลงทุนในตราสารหนี� หรือหุน้กูแ้ปลงสภาพทั �วไป และ
ตราสารทุนบางประเภท เนื�องจากการจ่ายคูปองอาจถูกพิจารณาและถูกยกเลิกไดทุ้กเวลาดว้ยเหตุผลต่างๆ 

การสรุปสาระสาํคญัในส่วนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021 - V (กองทุน
ต่างประเทศ) ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนที�สาํคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดังนั�น ในกรณีที�มีความ
แตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบัภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ทั�งนี�  หากกองทุนต่างประเทศมี
การเปลี�ยนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใด ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิเปลี�ยนแปลงขอ้มลูดงักล่าวเพื�อใหส้อดคลอ้งกบักองทุน
ต่างประเทศ 
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1.8 คาํถามและคาํตอบเกี6ยวกบัสญัญาซื� อขายลว่งหนา้ที6มิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื6อลดความเสี6ยง หรอืตราสารที6มี
สญัญาซื� อขายลว่งหนา้แฝง (Structured Note หรือ SN) 
 
�.s.� กองทุนรวมกาํหนดอตัราสว่นการลงทนุในสญัญาซื� อขายล่วงหนา้หรือตราสารที6มีสญัญาซื� อขาย

ล่วงหนา้แฝง (Structured Note) อยา่งไร 
กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหนา้ที�มไิดม้ีวตัถุประสงคเ์พื�อลดความเสี�ยง โดย จาํกดั net exposure 
ที�เกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่เกนิ C;;% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารที�มีสญัญา
ซื� อขายล่วงหน้าแฝงในอตัราส่วนไมเ่กินกวา่ที�ประกาศกาํหนด โดยรายละเอียดการคาํนวณมลูค่าการลงทุน
หรือมีไวซึ้�งสญัญาซื� อขายล่วงหน้าเพื�อการคาํนวณอตัราสว่นการลงทุนดังกล่าว จะพจิารณาตามหลกัเกณฑ์
ที�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

 
�.s.� ผลกระทบทางลบที6มากที6สุดจากการลงทนุในสญัญาซื� อขายล่วงหนา้หรือตราสารที6มีสญัญาซื� อขาย

ล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ตอ่เงินทุนของกองทนุรวมเป็นอยา่งไร 
หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที�คาดการณจ์นอาจทาํ
ใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหน้า หรือตราสารที�มีลกัษณะของสญัญาซื� อขาย
ล่วงหน้าแฝง อยา่งไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไมเ่กนิรอ้ยละ C;; ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
ทั�งนี�  บริษัทฯ จะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัที�เกี�ยวขอ้งที�มีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปลี�ยนสถานะการ
ลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการคาํนวณอตัราส่วนในการลงทุนที�เหมาะสมกบั
ภาวการณเ์พื�อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 
 

2. กองทุนนี� มีขอ้กาํหนดการซื� อขายหน่วยลงทุนอยา่งไร 

2.1 วิธีการขายและรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน 

การขายหน่วยลงทนุ 

มลูค่าขั�นตํ �าในการลงทุนครั�งแรก  3;; บาท  
มลูค่าขั�นตํ �าของการสั �งซื� อครั�งถดัไป    ไม่กาํหนด 

 
ผูล้งทุนที�ประสงคจ์ะซื� อหน่วยลงทุน สามารถติดต่อไดที้� บลจ. กสกิรไทย จาํกดั โทร. ; 1425 5KKK และรายชื�อ
ตวัแทนจาํหน่ายตามขอ้ =.4  

ทั�งนี�  ผูล้งทุนสามารถซื� อหน่วยลงทุนไดใ้นเวลาที�บริษทัจดัการกาํหนด และระบุไวใ้นหนังสือชี� ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั 

ผูล้งทุนสามารถชาํระค่าซื� อหน่วยลงทุนดว้ยเงนิสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาํสั �งจ่ายเงนิ หรือวธีิอื�นใดที�บริษัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายและรับซื� อคืนหน่วยลงทุนยอมรับ โดยในกรณีที�สั �งซื� อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายและรับซื� อคืนหน่วยลงทุนรายอื�นที�มิใช่ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ผูส้ั �งซื� อหน่วยลงทุน
ตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสั �งจ่ายเพื�อเขา้บญัชีเงนิฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซื� อกองทุน บลจ. กสกิรไทย" ที�บริษัท
จดัการไดเ้ปิดไวก้บั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
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(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั 
(มหาชน) ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี� แบงก ์

กรณีที�สั �งซื� อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ผูส้ั �งซื� อหน่วยลงทุนอาจชําระเป็นเงนิสด หรือเช็ค 
ดราฟต์ คาํสั �งจ่ายเงนิ การหกับญัชีเงนิฝากธนาคาร หรือวธีิอื�นใดที�ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงนิไดท้ันที และขีดคร่อม
เฉพาะสั �งจ่ายเพื�อเขา้บญัชีเงนิฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที�จะปรับปรุงเปลี�ยนแปลงขอ้มูลเกี�ยวกบับญัชีรับชาํระค่าซื� อหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือ
วา่ปฏิบติัผิดไปจากรายละเอยีดโครงการ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที�ชําระค่าจองซื� อหน่วยลงทุนดว้ยวธีิอื�นใดที�มิใช่เงนิสด ผูล้งทุนจะตอ้งลงวนัที�ใหบ้ริษัทจัดการ
สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย 

บริษัทจดัการขอสงวนสทิธิที�จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกอ่นสิ� นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หากมี
การสั �งซื� อหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงนิทุนจดทะเบียน โดยจะปิดประกาศไวที้�สาํนักงานของบริษัทจดัการและ
ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

กองทุนมีวตัถุประสงค์ที�จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคที์�จะไม่เสนอ
ขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื�อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูที้�มีถิ�น
ฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมีถิ�นที�อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยส์นิของบุคคลดงักล่าว
และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�งจดัใหมี้ขึ� นและดําเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการที�จะ
ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ 
 
การรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

บริษทัจดัการจะดาํเนินการรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งมีชื�อปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ 
เวลา K.;; น. ของวนัที�บริษทัจดัการดาํเนินการรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนภายใน
กาํหนดอายุโครงการ ซึ�งบริษัทจดัการจะประกาศวนัรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ ทั�งนี�  บริษัท
จดัการถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสั �งขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที�บริษทัจดัการกาํหนด 
 
บริษทัจดัการอาจมีนโยบายรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิที�จดัสรร
โดยประมาณไม่เกินเงนิสดที�ไดร้ับจากดอกเบี� ยรับ และ/หรือกาํไรจากเงนิลงทุน ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื�น หลงักนัเงนิสาํรองสาํหรบัคา่ใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  
 
ในการรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนที�เหลืออยูท่ั�งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน 
โดยจะรบัซื� อคนืเป็นจาํนวนเงนิที�จดัสรรจากเงินสดรบัที�ไดจ้ากดอกเบี� ย หรือจากเงนิตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัย์
หรือทรพัยสิ์นอื�น หลงักนัเงนิสาํรองสาํหรบัคา่ใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี) 
โดยในการรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดังกล่าว บริษัทจดัการจะนําเงนิคา่รบัซื� อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซื� อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงนิ หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั�น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ระยะ
สั�น (กองทุนปลายทาง) ตามที�ระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุน
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ปลายทางที�ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั คาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื� อคืน
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  
 
ผูส้ั �งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นวา่
เหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพเิศษสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิที�จะเรียกคืนสมดุบญัชี
แสดงสิทธิ ในกรณีที�บริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่วา่ดว้ยเหตุใด 

 
2.2 กรณีใดที6บริษทัจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทนุ 

 บริษทัจดัการสงวนสิทธิที�จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื�อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปนี�  

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมอืงสหรัฐอเมริกาหรือผูที้�มถิี�นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ�งโดยปกติมี
ถิ�นที�อยูใ่นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยส์ินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ�งจดัใหม้ีขึ� น
และดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

(2) บุคคลที�ปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ให้ความยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลต่อ
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อการที�บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามหน้าที�เกี�ยวกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

หรือในกรณีที�บริษัทจัดการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสั �งซื� อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื�อเสียง
หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของ
กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
 

2.3 กองทุนนี� มีขอ้กาํหนดเกี6ยวกบัการเลื6อนกาํหนดการชาํระเงินคา่ขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
อยา่งไร 

บริษทัจดัการอาจเลื�อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที�ไดม้ีคาํสั �งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดังต่อไปนี�   
(1) บริษทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื�อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีที�เขา้เหตุดังต่อไปนี�  
โดยไดร้ับความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล 
หรือ  
(ข) มีเหตุที�ทําใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที�ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตุ
ดงักล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  
(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั �งขายคนืหน่วยลงทุนกอ่นหรือในชว่งระยะเวลาที�บริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื� อคืน
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน
การชดเชยราคา  
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การเลื�อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์ังต่อไปนี�   
(ก) เลื�อนกาํหนดชาํระค่าขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัทาํการนับแต่วนัที�ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุน
นั�น เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มคีาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื�อนกาํหนดการชาํระคา่ขายคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื�นและผูล้งทุนทั �วไปใหท้ราบเรื�องดังกล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ 
โดยพลนั  
(ค) แจง้การเลื�อนกาํหนดชาํระคา่ขายคนื พรอ้มทั�งจดัส่งรายงานที�แสดงเหตุผลของการเลื�อน และหลกัฐานการ
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 
ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั�งนี�  บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการ
แทนก็ได ้ 
(ง) ในระหว่างการเลื�อนกาํหนดชาํระค่าขายคนื หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั �งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว 
บริษทัจดัการจะรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนนั�น โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัที�ส่งคาํสั �งขายคืน
ก่อนหลงั 
 

2.4  กองทุนนี� มีขอ้กาํหนดเกี6ยวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซื� อคืน หรือไม่สบัเปลี6ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั 6ง อยา่งไร 

1. บริษัทจดัการจะไมข่าย ไม่รบัซื� อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื� อ คาํสั �งขายคนืหรือคาํสั �ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยดุรบัคาํสั �งซื� อ คาํสั �งขายคนื หรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนได ้ใน
กรณีที�ปรากฏเหตุดงัต่อไปนี�   
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื� อขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื�อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีใดกรณีหนึ�งดงันี�  
โดยไดร้ับความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซึ�งใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อน
ผนัเวลาดงักล่าวจากสาํนักงาน 
(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค) มีเหตุจาํเป็นอื�นใดเพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปนี� เกิดขึ� น ซึ�งก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั  
(ก) ตลาดซื� อขายหลกัทรพัยที์�กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซื� อขายไดต้ามปกติ ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�
กองทุนลงทุนในหลกัทรพัยที์�ซื� อขายในตลาดซื� อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนั�นเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์น
สุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณที์�ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออก
จากประเทศหรือรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที�ทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิที�ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ�งเหตุ
ดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูด้แูลผลประโยชน์เหน็ชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื� อหน่วยลงทุนที�รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสั �งซื� อหน่วยลงทุนแก่
ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื�องจากปรากฏขอ้เท็จจริงดังต่อไปนี�   
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(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนั�น ๆ มีส่วนเกี�ยวขอ้งกับการกระทาํอย่างใดอยา่ง
หนึ�งดังนี�   
1. การกระทาํที�เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงนิ ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การกอ่การรา้ย 
3. การกระทาํที�เป็นการปฏิบติัตามคาํสั �งเกี�ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบคุคลผูม้ีอาํนาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ไดใ้น
สาระสาํคญั  
(ค) บริษทัจดัการตรวจสอบแลว้พบวา่ผูส้ั �งซื� อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที�มิใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนราย
ใหญ่พิเศษตามบทนิยามที�กฎหมายก.ล.ต. กาํหนด 
(5) อยู่ในระหวา่งดาํเนินการเปลี�ยนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื�นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร
จดัการของบริษัทจดัการอนัเนื�องมาจากการที�บริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงความเพยีงพอของเงินกองทุนไดต้าม
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการดาํรงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซื� อขายหลักทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท์ี�เป็น
หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื� อขายล่วงหน้า ซึ�งกระทาํไดไ้มเ่กนิ 3 วนัทาํการ 
 
2. เมื�อปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื� อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสั �งซื� อ
หรือคาํสั �งขายคืนหรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏบิติัดังต่อไปนี�   
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที�มีคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคืนหรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่
ขายหรือไม่รบัซื� อคนืหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) หรือ
ขอ้ 11.1 (5) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื�นและผูล้งทุนทั �วไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํ
สั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไมข่ายหรือไม่รบัซื� อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคนืหรือคาํสั �ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนพรอ้มทั�งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนั�นใหส้าํนักงาน
ทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีที�บริษัทจดัการไม่ขายหรือไมร่บัซื� อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคืนหรือคาํสั �ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) และขอ้ 11.1 (5) ขา้งตน้ เกนิ 1 วนัทาํ
การ บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี�  กอ่นการเปิดรบัคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 
วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั�นใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคนื
หน่วยลงทุน  
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที�มีคาํสั �งซื� อหรือคาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื� อคืน
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื�นและผูล้งทุนทั �วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสั �งซื� อหรือ
คาํสั �งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีที�บริษัทจดัการไม่ขาย ไมร่บัซื� อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั �งซื� อ คาํสั �งขายคืนหรือคาํสั �ง
สบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนที�ไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสั �งซื� อ คาํสั �งขายคืน หรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน บริษทั
จดัการอาจหยุดคาํนวณมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื� อคืนหน่วย
ลงทุนก็ได ้
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2.5 กองทุนนี� มีขอ้กาํหนดเกี6ยวกบัการหยดุขายหรอืรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

เพื�อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้ือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที�มีความจําเป็นเพื�อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื�อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัคาํสั �งซื� อ คาํสั �งขายคืนหรือคาํสั �งสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการ
ชั �วคราวตามระยะเวลาที�เหน็สมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 1; วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรับคําสั �งซื� อ คําสั �งขายคืน หรือคําสั �งสับเปลี�ยนหน่วยลงทุน
ออกไปได ้
 

2.6  วิธีการสบัเปลี6ยนหน่วยลงทนุเป็นอยา่งไร 

 บริษทัจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุนได ้
   

2.7 กองทุนนี� กาํหนดเงื6อนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ�งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื�นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที�นายทะเบียนพรอ้ม
เอกสารหลกัฐานต่างๆ  
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื�อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื�อผูร้บัโอน
หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ�งนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้ับโอน
ภายใน 5; วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั�งนี�  ผูร้บัโอนมีหนา้ที�จะตอ้งมารบัสมดุบญัชีแสดงสิทธิตาม
กาํหนดเวลาที�นายทะเบียนนัดหมาย 

ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไมว่า่ทอด
ใดๆ ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั�งนี�  ขอ้กาํหนด
เกี�ยวกบั FATCA เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ 1; ของโครงการจดัการกองทุนรวม เรื�อง "ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบั 
FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั" 
 

2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบมูลคา่การลงทุนของทา่นไดอ้ยา่งไร 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดจ้าก 
 Website: www.kasikornasset.com 
 บริษทัจดัการที�หมายเลขโทรศพัท ์; 1425 5KKK 
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที�โทร. ; 1KKK KKKK 

 



       

   รายการคําถามและคําตอบเกี�ยวกบักองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ต่างประเทศ 2021I  17 
 

3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 

3.1 กองทุนนี� มีการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

เงื6อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เมื�อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้ับใบคําขอเปิดบัญชีและใบคําสั �งซื� อหน่วยลงทุนของ
กองทุนที�กรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามที�ระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลักฐาน
ในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซื� อหรือผูส้ั �งซื� อหน่วยลงทุนไดช้าํระเงนิค่าซื� อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ 
หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซื� อ
หรือผูส้ั �งซื� อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน โดยผูจ้องซื� อหรือผูส้ั �งซื� อหน่วยลงทุนมีหน้าที�ที�จะมารับสมุดบญัชีแสดง
สิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมอืชื�อในบตัรตวัอยา่งลายมือชื�อและในสมุดบญัชีแสดงสิทธ ิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ชื�อผูจ้องซื� อหรือผูส้ั �งซื� อเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ือหน่วยลงทุนต่อเมื�อบริษัท
จดัการไดร้บัชาํระค่าซื� อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซื� อหรือผูส้ั �งซื� อนั�นไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจาก
บริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที�บริษัทจัดการออกใหใ้นนามบริษัทจัดการเป็น
หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซื� อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้  

ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ชื�อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่านั�นเป็นผู้
ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือชื�อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื�อ
สั �งซื� อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั�งเป็นผูไ้ดร้ับเงนิที�ไดจ้ากการขายคืนหน่วย
ลงทุน   

อนึ�ง ในกรณีที�เป็นการซื� อหน่วยลงทุน จาํนวนเงนิที�ปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจํานวนเงนิที�
ผูล้งทุนชาํระเป็นค่าซื� อหน่วยลงทุนตามคําสั �งซื� อหน่วยลงทุนเท่านั�น มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการไดร้ับจัดสรร
หน่วยลงทุน ทั�งนี�  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั�งเพื�อแสดง
จาํนวนหน่วยลงทุนที�ไดร้บัจดัสรร   

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื�อใหผู้ถ้ือหน่วย
ลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื�นได ้ 

ในกรณีที�ผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจัดทําใบหน่วยลงทุนมอบ
ใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุน 
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3.2 กองทุนนี� มีขอ้จาํกดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

ในกรณีที�มีผูถ้อืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หนึ�งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 
บริษทัจดัการจะไมนั่บคะแนนเสียงส่วนที�เกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพยีงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็ม
ตามจาํนวนที�ถืออยู ่

3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะทาํไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการที� โทร. ; 1425 5KKK  หรือ 
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที� โทร. ; 1145 4;;; หรือ 
ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ที� โทร. ; 11�� CCCC 

 

3.4 กองทุนนี� มีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการหรือไม่ อยา่งไร 

ไม่ม ี
 

4.  บุคคลที6เกี6ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทนุ 

4.1 รายชื6อคณะกรรมการ 
นายพชัร สมะลาภา   ประธานกรรมการ 
นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  
นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 
นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ                                                                      
นางนิศานาถ อู่วฒิุพงษ์        กรรมการ        
นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 
 
รายชื6อผูบ้ริหาร 
นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 
นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 
นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นายนาวนิ อนิทรสมบติั   Chief Investment Officer 
นายชชัชยั สฤษดิ�อภิรกัษ์   Chief Investment Officer 
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมติ   Chief Investment Officer 
นายวทิวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวเอื� อพนัธ ์เพ็ชราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นายเขมชาติ สุวรรณกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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นางหทยัพชัร์ ชูโต  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางอรอร  วงศพ์ินิจวโรดม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นายยุทธนา สินเสรีกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นายวจนะ วงศ์ศุภสวสัดิ�  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นายชยัพร ดิเรกโภคา  Associate Chief Investment Officer 
นางสาวนฤมล วอ่งวฒิุพรชยั             Associate Chief Investment Officer 

 
4.2 จาํนวนกองทนุรวมทั�งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัที6 t� กนัยายน �uvt)  
มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จาํนวน C�� กองทุน 

 
4.3 มูลคา่สนิทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัที6 t� กนัยายน �uvt) 
มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ C,;4=,4�2,�C�,C45.3C บาท 

 
4.4 รายชื6อคณะกรรมการการลงทนุ 

ประธานคณะพิจารณาการลงทนุ 
นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ 
นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 
นายชชัชยั สฤษดิ�อภิรกัษ์   Chief Investment Officer 
นายนาวนิ อนิทรสมบติั    Chief Investment Officer 
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมติ   Chief Investment Officer 
นายชยัพร ดิเรกโภคา                Associate Chief Investment Officer 
นางสาวนฤมล วอ่งวฒิุพรชยั             Associate Chief Investment Officer 
นางสาวเพชรรตัน์ โพธิ�วฒันะเสถียร  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 
นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ�   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม 
นายมนตช์ยั อนันตกลู   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเลี� ยงชีพ 
นางเสาวลกัษณ์ พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเลี� ยงชีพ 
นายปณตพล ตณัฑวเิชียร   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี�  
นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี�  
นายดิเรก เลิศปัญญาวเิศษกุล  ผูบ้ริหารฝ่ายวเิคราะหแ์ละบริหารความเสี�ยง 
นางสาวปรานี เกยีรติชยัพิพฒัน์  ผูบ้ริหารฝ่ายสาํนักวจิยั 
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4.5 รายชื6อผูจ้ดัการกองทุน 

ผูจ้ดัการกองทนุหลกั 
รายชื6อ ประวติัการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คุณกนัตยา  
พสุหิรญันิกร 

- Master of Science in Finance 
University of Warwick, United 
Kingdom 
- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร ์
(International Programme), 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก บลจ. 
กสกิรไทย จาํกดั 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 
บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 
- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ
และการลงทุนทางเลือก  
บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 
- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives, 
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ 

 
รายชื6อผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 

รายชื6อ ประวติัการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 
คุณนาวิน 
อินทรสมบตัิ 

-  Master of Business 
Administration in Finance and 
Derivatives, University of North 
Carolina at Chapel Hill, United 
States 

-  ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร ์
สาขาวศิวกรรมเครื�องกล, 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- Chief Investment Officer บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการลงทุน
ต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 
- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 
- Assistant Managing Director  
Equity and Derivatives Trading Group  
บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Vice President  
Direct Investment  
บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY CO.,LTD 
- Chief Financial Officer,  
CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 

- Assistant Vice President  
กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  

- Assistant Vice President  
Investment Banking Department 
บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 

- Exploration Engineer,  
SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   
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รายชื6อผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 
รายชื6อ ประวติัการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

คุณชุณหวรรณ  
ขตัตนิานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกจิ 
สาขาการเงนิ, University of Texas 
at Austin ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี สาขาการบญัชี 
(International Programme), 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 
บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศและ
การลงทุนทางเลือก  
บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ
และการลงทุนทางเลือก  
บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 

คุณพีรกานต ์ศรสุีข -Master of Science in Finance, 
London School of Economics and 
Political Science (LSE), United 
Kingdom 
-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก บลจ. 
กสกิรไทย จาํกดั 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 
บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 
- Product Controller (Associate) 
Credit Hybrids Risk and P&L, DEUTSCHE BANK 
(LONDON, UNITED KINGDOM) 
-Risk & Control Analyst 
Exotic Trade Review (Equity & Rates Derivatives), 
DEUTSCHE BANK (LONDON, UNITED KINGDOM) 

คุณอริยา  
เตม็รงัสิธรรตัน ์

- ปริญญาโท สาขาการเงนิ 
(International Programme), 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัชี สาขาการบญัชี, 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส, ฝ่ายจดัการกองทุน
ต่างประเทศ, บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 
- ผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ, 
บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 
- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการเงนิทุนสาํรอง, 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่าย Corporate Solutions – 
Pension, บริษัท อเมริกนัอินเตอรแ์นชชั �นแนลแอสชวั
รนัส ์จาํกดั (AIA) 

คุณวีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 
Securities, Investment and 
Banking, University of Reading, 
United Kingdom 
-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ บลจ. 
กสกิรไทย จาํกดั 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ 
บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 
- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ
และการลงทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

คุณวรุณ  
บุญราํลึกถนอม 

- ปริญญาโท สาขาการเงนิ 
(International Programme), 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ บลจ. 
กสกิรไทย จาํกดั 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ 
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รายชื6อผูจ้ดัการกองทุนสาํรอง 
รายชื6อ ประวติัการศึกษา ประสบการณก์ารทาํงาน 

-ปริญญาตรี ภาควิชาวศิวกรรมวสัดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร,์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 
- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ
และการลงทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน, ฝ่าย International Investment 
& Product Strategy บลจ.ไทยพาณิชย ์

คุณณฐัฏพิชา  
กิตดิาํรงคเ์จริญ 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ, บลจ. 
กสกิรไทย จาํกดั 
- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ, 
บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 

ผูล้งทุนสามารถดรูายชื�อผูจ้ดัการกองทุนสาํรองเพิ�มเติมไดที้� Website: www.kasikornasset.com 
 
หนา้ที6รบัผิดชอบ 
 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 
 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม 
 วเิคราะหเ์ครดิตของตราสารที�จะลงทุน 

 
4.6 รายชื6อตวัแทนจาํหน่าย 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888 

 บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-659-3456 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-684-8888 

 บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  โทร. 02-680-1000 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จาํกดั โทร. 02-680-6000 

 บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-618-1116, 02-618-1019  

 บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจเีอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. 02-841-9100 

 บริษทัหลกัทรพัย ์นายหนา้ซื� อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรลั เวลธ ์โซลชูั �น จาํกดั โทร. 083-842-8337 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. 02-657-7171 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จาํกดั โทร. 02-697-3800 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-658-9234 

 บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จาํกดั โทร. 02-672-5900 

 ธนาคารออมสิน โทร. 02-614-9821 

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-629-5588 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-658-5800 ต่อ 808,809 

 บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-658-8996 
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 บริษทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-696-0000 

 บริษทัหลกัทรพัย ์กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-659-7000 ต่อ 7381-2 

 บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-648-1777 

 บริษทัหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั โทร. 02-695-5555 ต่อ 5847-9 

 ธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน)  โทร. 02-359-0000 

 บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-352-5100 

 บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  โทร. 02-658-5000 ต่อ 3870 

 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ั �น พารท์เนอร ์จาํกดั โทร. 02-660-6666 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-217-8852 

 บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-638-5500 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-305-9000 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-635-1718 

 บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-088-9999 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จาํกดั โทร. 02-633-6000 

 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-633-6000 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี�  จาํกดั โทร.0-2088-9100, 0-2343-9500, 0-2088-9399 

 บริษทัหลกัทรพัย ์ยูโอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 02-659-8000 

 บริษทัหลกัทรพัยน์ายหน้าซื� อขายหน่วยลงทุน เวล็ธ ์เมจิก จาํกดั โทร. 02-861-5508 

 บริษทั เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั โทร. 1766 

 บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. 02-009-8888 
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4.7 ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรุงรายชื6อผูถื้อหน่วยลงทุนเพื6อใหก้ารชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแกผู่ถื้อหน่วย

ลงทนุเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

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

4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ินและดแูลบรษิทัจดัการใหป้ฏิบตัติามขอ้กาํหนดการลงทุนที6ตกลงไว ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน คือ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ที� โทร. ; 11�� CCCC 
นอกจากหน้าที�ตามสญัญาแต่งตั�งผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที�ตามกฎหมายในการรกัษา
ผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 
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5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิ6มเติมเกี6ยวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 
 Website: www.kasikornasset.com 
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ปัจจยัความเสี6ยงเกี6ยวกบัการลงทนุ 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ต่างประเทศ 1;1CI มีนโยบายที�จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของกองทุน 
Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2021  - V, Class C(USD)– Acc โดยมู ลค่ าห น่ วยลงทุ น ขอ งก องทุ น
ต่างประเทศดงักล่าวอาจเพิ�มขึ� นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ไดต้ามระดับราคาของหลักทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นอื�นที�กองทุน
ลงทุน ทําใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจไดร้ับผลกระทบทั�งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเสี�ยงต่างๆ ซึ�งรวมถึง
แต่ไมจ่าํกดัเพยีงความเสี�ยงดังต่อไปนี�  

 ความเสี6ยงจากความผันผวนของราคาหลกัทรพัย ์(Market Risk) เป็นความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงของ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ�งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารที�กองทุนลงทุนไว ้และส่งผลใหมู้ลค่าหน่วย
ลงทุนมีความผนัผวน  
 ความเสี6ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) เนื�องจากกองทุนมุ่งเน้นที�จะลงทุนในประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยทั �วไปตลาดประเทศกําลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่มกัจะมีขนาดเล็กและมีสภาพ
คล่องตํ �า รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และขอ้กฎหมายต่างๆ เมื�อเทียบกับประเทศพฒันาแลว้ การ
ลงทุนในประเทศดงักล่าวจึงมกัจะเผชิญกบัความเสี�ยงสูงกวา่ตลาดของประเทศที�พฒันาแลว้ และมีอีกหลายปัจจยั อนัไดแ้ก่ 
ขอ้จํากัดดา้นการลงทุนและการนําเงินกลับเขา้ประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยน ความผันผวนของตลาด 
นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลักทรพัย ์ความไม่มั �นคงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จํากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ขอ้
กฎหมายหรือขอ้จาํกดัอื�นๆในระดบัประเทศ รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการชาํระราคา เป็นตน้ 
 สภาพคล่องของหลักทรัพยท์ี6กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ�งเกิดขึ� นจากการที�กองทุนไม่สามารถจําหน่าย
หลักทรัพยท์ี�ลงทุนไดใ้นราคาที�เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลักทรัพยที์�กองทุนทําการซื� อขาย
หลกัทรพัยอ์าจจะหยุดรบัคาํสั �งซื� อขายเนื�องจากสภาวะตลาดในขณะนั�น ความเสี�ยงขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วย
ลงทุน อย่างไรก็ดี กองทุนสามารถลดความเสี�ยงดา้นสภาพคล่องไดโ้ดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนต่างประเทศที�มี
สภาพคล่อง และมเีงื�อนไขการซื� อขายหน่วยลงทุนที�สอดคลอ้งหรือเอื� อกบัการซื� อขายหน่วยลงทุนของกองทุน 
 ความเสี6ยงของการลงทุนในตลาดตา่งประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซึ�งเกิดจากความเสี�ยงที�
กองทุนมฐีานะการลงทุนอยู่ในหลายประเทศ ซึ�งปัจจยัหรือตวัแปรของความเสี�ยงอาจจะแตกต่างไปจากปัจจยัหรือตัวแปรใน
การลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี�ยน ปัจจัยด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบัที�แตกต่างกนั ขอ้จาํกดัในการแลกเปลี�ยนสกุลเงิน ขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของ
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงวิธีและหลกัที�ใชใ้นการประเมินมูลคา่ของหลกัทรพัยจ์ะขึ� นอยูก่บัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติ
ต่อการลงทุน และปัจจยัที�มีอยู่เฉพาะในประเทศนั�น ๆ ฯลฯ แต่ทั�งนี�  ความเสี�ยงจากปัจจยัดังกล่าวขา้งตน้ ติดตามวเิคราะห์
ปัจจยัที�จะมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอย่างสมํ �าเสมอและต่อเนื�อง 
 ความเสี6ยงจากอตัราแลกเปลี6ยน (Exchange Rate Risk) เป็นความเสี�ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ ทาํใหก้องทุนมี
ความเสี�ยงจากการเคลื�อนไหวของเงนิตราต่างประเทศ ซึ�งเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจัยพื� นฐานทาง
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทางการเมืองทั�งในและนอกประเทศ การเก็งกําไร
ค่าเงนิ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหน้าเพื�อป้องกันความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยนตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ�งการลงทุนในสัญญาซื� อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่ได้ป้องกันความเสี�ยงจากอัตรา
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แลกเปลี�ยนทั�งจาํนวน ทั�งนี�  กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหนา้เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดา้นอตัราแลกเปลี�ยน
อย่างระมดัระวงัเพื�อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ ์ณ ขณะนั�นมากที�สดุ   
 ความเสี6ยงจากกฎขอ้บังคบัต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมักจะเผชิญกับความเสี�ยงอัน
เนื�องจากหลายปัจจยั เช่น ความผันผวนของอตัราแลกเปลี�ยน ความผันผวนของตลาด การเขา้แทรกแซงภาคเอกชนของ
รัฐบาล ขอ้จาํกดัเรื�องการเขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลที�เขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บังคับต่างๆ 
ของตลาดหลักทรัพย ์ความไม่มั �นคงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จํากัดหรือ
กฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงนิเฟ้อหรือเงนิฝืด รวมถึงความไม่
พรอ้มของระบบการชาํระราคาและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  
 ความเสี6ยงจากขอ้จาํกดัการนาํเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเสี�ยงที�รัฐบาลของประเทศที�
กองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะที�เกิดวิกฤตการณ์ที�ไม่ปกติ หรือเกิดการเปลี�ยนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ 
การเมอืงหรือสงัคม ทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงนิกลบัเขา้มาในประเทศ ซึ�งอาจส่งผลให ้ผูล้งทุนอาจไดร้บัชาํระเงนิค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนล่าชา้กวา่ระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นหนังสอืชี� ชวน 

 ความเสี6ยงจากการใชด้ลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหลกัทรพัย ์เนื�องจากกองทุนต่างประเทศพึ�งพา
ดุลยพินิจและความสามารถของทีมผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหลกัทรพัยที์�กองทุนลงทุน ซึ�งแมว้า่ความสามารถของทีม
ผูจ้ัดการกองทุนจะเป็นที�ยอมรับ แต่กองทุนไม่สามารถรับประกันผลการดําเนินงานของกองทุนหรือความสาํเร็จในการ
บริหารจดัการได ้ในกรณีที�ทีมผูจ้ดัการกองทุนประสบความลม้เหลวในการบริหารกองทุน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนได ้

 ความเสี6ยงจากการรบัชาํระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซึ�งเกิดจากความล่าชา้ของการรบัชาํระคืนเงนิลงทุนจาก
ความแตกต่างทางดา้นเวลา และขั�นตอนในการซื� อขายที�ต่างกันระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง อยา่งไรก็ดี ทางกองทุนอาจ
พิจารณาลงทุนในตราสารแหง่หนี� ที�มีลักษณะคลา้ยเงนิฝาก หรือ ตราสารแห่งหนี� ทั �วไป หรือ เงินฝากในสถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายไทย เพื�อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเสี�ยงจากการรบัชาํระคืนเมื�อมีการรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนจากผู ้
ลงทุน 

 ความเสี6ยงที6เกิดจากการลงทุนในสญัญาซื� อขายลว่งหนา้ ความเสี�ยงที�เกิดจากราคาของหลักทรพัยอ์า้งอิงมีความผัน
ผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น อตัราดอกเบี� ย อตัราแลกเปลี�ยน หรือปัจจยัทางเศรษฐกิจอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�ง
ส่งผลใหร้าคาของสัญญาซื� อขายล่วงหน้ามีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีนัยสําคญั และเนื�องจากสัญญาซื� อขายล่วงหน้ามีการ
ประเมินมูลค่าตามราคาตลาดทุกวนั ซึ�งอาจจะทําใหร้าคาของสัญญาซื� อขายล่วงหน้าปรับเพิ�มขึ� นหรือลดลงอย่างมากโดย
อาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือตรงกนัขา้มกบัหลกัทรพัยที์�กองทุนไดล้งทุน 

 ความเสี6ยงที6เกี6ยวขอ้งกับการลงทุนในตราสารที6มีอตัราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) กองทุน
อาจลงทุนในพนัธบตัรหรือตราสารหนี� อื�นๆ ซึ�งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงตราสารหนี� ที�มีอนัดบัความน่าเชื�อถือตํ �ากวา่
อันดับที�สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และที�ไม่ไดมี้การจัดอันดับความน่าเชื�อถือ (Unrated) ที�มี
อตัราผลตอบแทนสูง ตราสารเหล่านี� มกัมิไดมี้การซื� อขายอยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์และมกัมีการซื� อขายในศูนยซื์� อขาย
นอกตลาดหลักทรพัยซ์ึ�งมีความโปร่งใสน้อยกวา่ และมีส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื� อกบัราคาเสนอขายที�กวา้งกวา่ 
นอกจากนี�  กองทุนอาจลงทุนในตราสารที�ผูอ้อกตราสารไม่ไดมี้หลกัทรพัยซื์� อขายอยูใ่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ใดๆ ซึ�ง
ทําใหก้ารป้องกนัความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกับการลงทุนดังกล่าวทําไดย้ากยิ�งขึ� น นอกจากนี�  ผูอ้อกตราสารที�มีอตัรา
ผลตอบแทนสูงมกัมีความเสี�ยงที�เกิดจากความไมแ่น่นอนเกี�ยวกบัสภาพธุรกจิ การเงินหรือเศรษฐกิจ อนัอาจทาํใหผู้ ้
ออกตราสารไม่สามารถชาํระดอกเบี� ยและเงินตน้ไดต้ามกําหนดซึ�งสูงกว่าผูอ้อกตราสารที�มีผลตอบแทนตํ �ากว่า 
เนื�องจากโดยทั �วไป ตราสารที�มีอตัราผลตอบแทนสูงมกัจะมีความผนัผวนสูงกวา่ และอาจเป็นตราสารดอ้ยสิทธิกวา่
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ตราสารหรือภาระผูกพนัอื�นๆ ที�มีอยูข่องผูอ้อกตราสารซึ�งอาจไดร้บัการคํ�าประกนัจากทรพัยสิ์นทั�งหมดหรือเกือบ
ทั�งหมดของผู ้ออกตราสาร นอกจากนี�  ผู ้ออกตราสารดังกล่าวอาจไม่ได้ใหค้ํารับรองทางการเงิน (financial 
covenants) ใดๆ หรืออยูภ่ายใตข้อ้จาํกัดเกี�ยวกบัการก่อหนี� เพิ�มเติมใดๆ ซึ�งส่งผลใหค้วามเสี�ยงจากการลงทุนใน
ตราสารดงักล่าวของกองทุนสูงขึ� น 

มูลค่าตลาดของตราสารที�ไดร้บัการจดัอันดบัความน่าเชื�อถือตํ �ากว่าอันดับที�สามารถลงทุนได ้(Non-Investment 
Grade) หรือ ไม่ไดร้บัการจัดอันดับความน่าเชื�อถือ (Unrated) เหล่านี� มีแนวโน้มที�จะสะทอ้นถึงพัฒนาการของ
ธุรกจิมากกวา่ตราสารที�ไดร้บัการจดัอนัดับความน่าเชื�อถืออยูใ่นอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้ซึ�งจะตอบสนองกบัความ
ผนัผวนของระดบัอตัราดอกเบี� ยในตลาดโดยทั �วไปเป็นหลกั และมีแนวโนม้ที�จะมีความอ่อนไหวกบัสภาวะเศรษฐกิจ
มากกวา่ตราสารที�ไดร้บัการจดัอันดับความน่าเชื�อถืออยู่ในอนัดบัที�สามารถลงทุนได ้บริษัทที�ออกตราสารเหล่านี�
มกัจะมีหนี� สูง (highly leveraged) และอาจจะไม่มีวิธีการจดัหาเงินทุนในรูปแบบอื�น ดงันั�น จึงมีความเป็นไปไดที้�
การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจครั�งใหญ่อาจมีผลกระทบต่อตลาดสาํหรบัตราสารประเภทนี� อยา่งรา้ยแรง และอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของตราสารประเภทนี�  นอกจากนี�  มีความเป็นไปไดที้�ภาวะเศรษฐกิจตกตํ �าอาจมี
ผลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่อความสามารถของผูอ้อกตราสารที�จะชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี� ย ทาํใหมี้ความเสี�ยงจาก
การผิดนัดของตราสารดงักล่าวมากขึ� น 

 ความเสี6ยงจากการเปลี6ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ย (Interest Rate Risk) ความผันผวนของอัตราดอกเบี� ย
โดยทั �วไปอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญต่อการลงทุนและโอกาสการลงทุนของกองทุน อีกทั�งอาจมี
ผลกระทบรา้ยแรงอย่างมีนัยสาํคญัต่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของกองทุนและอัตราผลตอบแทนของทรพัยส์ินที�
ลงทุน  
โดยทั �วไปราคาของตราสารหนี� จะเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกับการเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี� ยและ
ตามปกติ ตราสารหนี� ที�มีอายุคงเหลือยิ�งยาวนานเท่าไร การเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ยก็จะยิ�งมีผลกระทบต่อ
ราคาตราสารมากขึ� นเท่านั�น อยา่งไรก็ตาม กองทุนนี� มุง่จะลงทุนในตราสารหนี� ที�มีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและ
จะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงทาํใหมี้ความเสี�ยงดา้นการเปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ยอยูใ่นระดบัตํ �า 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทนุรวม 

สว่นที6 1 : อตัราสว่นการลงทุนที6คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
1.C กรณีมี credit rating อยูใ่น 1 อนัดับแรกขึ� นไป 

  
ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

1.1 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ตํ �ากวํ �า 1 
อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที�ระบใุนขอ้ 5.C5.C ส่วนที� 1 ขอ้ C และขอ้ 5.C5.1 
ส่วนที� 1 ขอ้ C 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที�ผูร้บัฝากหรือผูอ้อก 
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดังนี�  
=.C มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
=.1 เป็นธนาคารออมสิน ทั�งนี�  เฉพาะเงนิฝากหรือตราสาร 
ที�รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
  

5 ตราสารที�มลีกัษณะครบถว้นดังนี�  
3.C เป็นตราสารหนี�  ตราสารกึ�งหนี� กึ�งทุน หรือศุกูก ที�ผูอ้อกจดัตั�งขึ� น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที�ไดร้ับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
3.1 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ�งดังนี�  
3.1.C ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
3.1.1 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั �วไปโดยมรีายละเอียดตามแบบ 
filing 
3.1.5 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มกีาํหนดวนัชาํระหนี� นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
5�2 วนั นับแต่วนัที�ลงทุน ที�ไมไ่ดม้ีลกัษณะตาม 3.1.C หรือ 3.1.1 ผูม้ภีาระ
ผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบคุคลดังนี�  
3.1.5.C ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
3.1.5.1 ธนาคารออมสิน  
3.1.5.5 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
3.1.5.= ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
3.1.5.3 บรรษัทตลาดรองสนิเชื�อที�อยู่อาศยั  
3.1.5.4 ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย  
3.1.5.2 ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
3.1.5.K ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
3.1.5.� บล. 
3.5 เสนอขายในประเทศไทย 

ไม่เกินอตัราดงันี�  แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

1. 10% หรือ 
2. นํ�าหนักของตราสารที�ลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
3.= มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
3.3 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี� มากกวา่ 5�2 วนั นับ
แต่วนัที�ลงทุนตอ้งขึ� นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรพัยสิ์นดงันี�  
4.C ตราสารที�มลีกัษณะครบถว้นดงันี�   
4.C.C เป็นตราสารหนี�  ตราสารกึ�งหนี� กึ�งทุน SN หรือศุกูก ที�ผูอ้อกจดัตั�ง
ขึ� นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั�นในต่างประเทศหรือผูอ้อก
จดัตั�งขึ� นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไมร่วมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที�ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III 
4.C.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
4.C.5 เป็นตราสารที�มีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ�งดังนี�  
4.C.5.C ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SETหรือในตลาดซื� อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 
4.C.5.1 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั �วไป  โดยมรีายละเอยีดตาม
แบบ filing 
4.C.5.5 ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี� น้อยกวา่หรือเท่ากบั 
5�2 วนั นับแต่วนัที�ลงทุน ที�ไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 4.=.5.C หรือ 
4.C.5.1 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดังนี�  
4.C.5.5.C บุคคลตามขอ้ 3.1.5.C – 5.2.3.9 
4.C.5.5.1 สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
4.C.5.5.5 สถาบนัการเงนิต่างประเทศที�มีลกัษณะทาํนองเดียวกบั  
บุคคลตามขอ้ 4.C.5.5.C – 6.1.3.3.2 
4.C.= ในกรณีที�เป็นตราสารที�มีกาํหนดวนัชาํระหนี� มากกวา่ 5�2 วนั นับ
แต่วนัที�ลงทุนตอ้งขึ� นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 
4.1  ธุรกรรมดงันี�  ที�คู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดับ investment 
grade 
4.1.Cวreverse repo 
4.1.1วOTC derivatives 
4.5  หน่วย CIS ตามที�ระบุในขอ้ 5.C5.C ส่วนที� 1 ขอ้ 1 และขอ้ 
5.C5.1 ส่วนที� 1 ขอ้ 1 ที�จดทะเบียนซื� อขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO เพื�อ
การจดทะเบียนซื� อขายในกระดานซื� อขายหลกัทรพัย ์สาํหรบัผูล้งทุน
ทั �วไปของ SET หรือของตลาดซื� อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่วยดังกล่าวที�อยูร่ะหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตุที�อาจทาํใหม้กีาร
เพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื� อขายใน SET หรือในตลาดซื� อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ)   

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี�  แลว้แต่อตัราใด
จะสูงกวา่ 

1. 10% หรือ 
2. นํ�าหนักของทรพัยสิ์นที�ลงทุนใน 

benchmark + 5%  

  
  

7 ทรพัยสิ์นอื�นนอกเหนือจากที�ระบใุนขอ้ C – ขอ้ 4 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี�  ไม่มขีอ้กาํหนดเกี�ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี 
             1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
              2. derivatives on organized exchange 
 
สว่นที6 2 : อตัราสว่นการลงทุนที6คาํนวณตามกลุม่กิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษัททุกบริษัทที�อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับริษทัดงักล่าว  
  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ�งดังนี�  แลว้แต่ 
อตัราใดจะสูงกวา่ 

1. 25% หรือ 
2. นํ�าหนักของทรพัยสิ์นที�ลงทุนใน  
benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี�  ไม่มขีอ้กาํหนดเกี�ยวกบั group limit  
                      1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทุนรวม  
                      2. derivatives on organized exchange 

สว่นที6 3 : อตัราสว่นการลงทุนที6คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก B/E หรือ P/N ที�นิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั �งจ่าย หรือคู่สญัญา ดังนี�  
C.C ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที�มกีฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ� น 
C.1 ธพ. 
C.5 บง. 
C.= บค. 
C.3 บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นที�กองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธิ�มาจาก
คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน =3% เฉลี�ยในรอบปีบญัชี  

เวน้แต่เป็นกองทุนรวมที�มอีายุโครงการน้อย
กวา่ C ปี ใหเ้ฉลี�ยตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมที�อายุ
กองทุนคงเหลือนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 4 เดือน 
ทั�งนี�  เฉพาะกองทุนรวมที�มอีายุโครงการ
มากกวา่หรือเท่ากบั C ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงันี�  
2.1 B/E หรือ P/N ที�มเีงื�อนไขหา้มเปลี�ยนมือแต่กองทุนรวมได้
ดาํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธิกีารที�
กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื�อนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคนืผูอ้อก
ตราสารได ้
2.2 SN (แต่ไมร่วมถึง SN ซึ�งจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอ
ขายตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดไว่ในประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตรา

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
สารหนี� ที�ออกใหม่) 
2.3 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที�มรีะยะเวลาการฝาก
เกิน C1 เดือน 
2.4 total SIP ตามขอ้ 3 ของส่วนนี�  
(ขอ้นี� ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold 
ที�ลงทุนใน B/E P/N SN เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ที�มี
อายไุมเ่กินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมี
การลงทุนใน derivatives เพื�อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายุสอดคลอ้ง
กบัอายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ�งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 2 ในส่วนที� C : อตัราส่วนการ

ลงทุนที�คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity 
limit) แต่ไมร่วมถึงตราสารหนี�  ตราสารกึ�งหนี� กึ�งทุน หรือ SN ที�
ลกัษณะครบถว้นดงันี�  
3.C มีลกัษณะตามขอ้ 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 4 ส่วนที� C ตรา
ส่วนการลงทุนที�คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single 
entity limit) 
3.1 มี credit rating อยู่ในระดบัตํ �ากวา่ investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

รวมกนัไม่เกิน C3% 

6 derivatives ดงันี�   
6.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที�มวีตัถุประสงคเ์พื�อการลด
ความเสี�ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเสี�ยงที�มีอยู ่

4.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที�มใิช่เพื�อการลดความเสี�ยง 
(non-hedging) 

global exposure limit 
กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จาํกดั net exposure ที�เกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยตอ้งไม่เกิน C;;% ของ NAV 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื�อการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่มขีอ้กาํหนดเกี�ยวกบั 
product limit 
ทั�งนี�  การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่
ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที�แกไ้ขเพิ�มเติม  
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สว่นที6 4 : อตัราสว่นการลงทุนที6คาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที6ลงทนุ (concentration limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
1 ตราสารหนี�  ตราสารกึ�งหนี� กึ�งทุน 

ตราสาร Basel III และศุกูกของผูอ้อก
รายใดรายหนึ�ง (ไมร่วมถึงตราสาร
หนี� ภาครฐัไทยหรือตราสารหนี�
ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี� สินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้อก
ตราสารรายนั�น ตามที�เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด 
ทั�งนี�  ในกรณีที�ผูอ้อกตราสารมหีนี� สินทางการเงนิที�ออกใหม่ก่อนครบรอบระยะเวลา
บญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บริษทัจดัการ อาจนํามูลคา่หนี� สิน
ทางการเงนิดังกล่าวมารวมกบัมูลคา่หนี� สินทางการเงนิตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยก็
ไดโ้ดยขอ้มลูหนี� สนิทางการเงนินั�นจะตอ้งเป็นขอ้มลูที�มีการเผยแพร่เป็นการทั �วไป 
และ ในกรณีที�ผูอ้อกตราสารไมม่หีนี� สนิทางการเงนิตามที�เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิ
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงัไมค่รบกาํหนดการจดัทาํงบ
การเงนิในครั�งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่า
การออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี� ของผูอ้อกรายนั�นเป็นรายครั�ง เวน้แต่ ใน
กรณีที�ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื�นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
 
1.2 ในกรณีที�กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี� โดยเป็นตราสารที�ออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยูใ่นระดบัตํ �ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating ใหบ้ริษัท
จดัการลงทุนเพื�อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่
เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั�ง เวน้แต่
กรณีที�ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื�นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond 
issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที�ออกโดยบุคคลดงันี�  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื�อที�อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื�อการส่งออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที�ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที�มีลักษณะทาํนองเดียวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ�ง - ไม่เกิน C ใน 5 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั�งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศที�ออกหน่วยนั�น  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที�มีลกัษณะครบถว้นดังนี�  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
โดยไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
C. มีขนาดเล็ก 
1. จดัตั�งขึ� นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี 
5. เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั�งนี�  การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด

ทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที�แกไ้ขเพิ�มเติม   
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ตารางแสดงคา่ใชจ้า่ยทั�งหมดที6เรียกเก็บจากผูซื้� อหรอืผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทนุรวม 

1. คา่ใชจ้า่ยที6หกัโดยตรงจากผูซื้� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(�) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทนุ) 
1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่ม ี
1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื� อคนื(กรณีรบัซื� อคืนอตัโนมติั) ไม่ม ี
1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี�ยนหน่วยลงทุน เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื� อคนื

ของกองทุนตน้ทางหรือ
ค่าธรรมเนียมการขายของกองทุน
ปลายทาง แลว้แต่อตัราใดสูงกว่า 

2. คา่ใชจ้า่ยที6หกัโดยตรงจากผูซื้� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามที6จา่ยจริง) 
2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราที�นายทะเบียนกาํหนด 
2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน อตัราที�นายทะเบียนกาํหนด 
2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชีของผูซื้� อหน่วยลงทุน อตัราที�สถาบนัการเงนิกาํหนด 
2.4. ค่าใชจ้า่ยอื�นๆ ที�ผูถ้อืหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 
ไม่ม ี

3. คา่ใชจ้า่ยที6เรียกเก็บจากกองทุนรวม(�)(�) (รอ้ยละของจาํนวนเงินที6ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี 
3.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 
3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1070 ต่อปี 
3.4. ค่าใชจ้า่ยอื�นๆ(3) ไม่เกิน C.;2;; ต่อปี 
4. คา่ใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี6เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก ไม่เกิน C.;2;;% ของจาํนวน

เงนิทุนของโครงการ 
4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก ไม่ม ี
5. ประมาณการคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทั�งหมด(�)(�)  

(รอ้ยละของจาํนวนเงินที6ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
ไม่เกิน 2.5145 ต่อปี 

(C) - บริษัทจดัการอาจเพิ�มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 3 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยภายใน
รอบระยะเวลา C ปี 

 - ค่าธรรมเนียมการรบัซื� อคืนและค่าธรรมเนียมการสับเปลี�ยนกรณีที�เป็นค่าธรรมเนียมการรบัซื� อคืนจะเรียกเก็บเขา้กองทุน 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที�เรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�มแลว้ 
(5)  ค่าใชจ้่ายอื�นที�แต่ละรายการ <  รอ้ยละ 0.01 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 
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คาํเตอืน/ขอ้แนะนาํ 

1. การลงทุนในกองทุนมีความเสี�ยงอย่างมีนัยสาํคญัซึ�งผูล้งทุนควรพิจารณาก่อนที�จะเขา้ลงทุนในกองทุน กองทุนมี
สถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน ดงันั�น บริษัทจดัการจึงไม่มีภาระผูกพนั
ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ต่างประเทศ 1;1CI ทั�งนี�  ผลการดําเนินงานของกองทุน
เปิดเค ตราสารหนี� ต่างประเทศ 1;1CI ไม่ไดข้ึ� นอยูก่บัสถานะทางการเงนิหรือผลการดาํเนินงานของบริษัทจดัการ 

เนื�องจากกองทุนยังไม่มีผลการดําเนินงาน (track record) หรือประวติัการดําเนินงานใดๆ บริษัทจัดการจึงไม่
สามารถรับรองไดว้่าผูล้งทุนจะไดร้ับผลตอบแทนตามที�ประมาณไว ้หรือจะไม่สูญเสียเงินลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญ 
ดงันั�น การลงทุนในกองทุนจึงไม่เหมาะสมที�จะเป็นเครื�องมือในการลงทุนเพยีงอยา่งเดียวของผูล้งทุน  

2. ผลการดาํเนินงานในอดีตของบริษัทจดัการไม่ไดเ้ป็นเครื�องบ่งชี� ถึงผลการดําเนินงานในอนาคตของกองทุนนี�  และ
กองทุนไม่สามารถรับรองไดว้่ากองทุนจะบรรลุผลการดาํเนินงานที�เทียบเคียงไดก้ับผลการดําเนินงานในอดีตใน
การจดัการกองทุน ซึ�งบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนหรือบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ ดังนั�น ผูล้งทุนตอ้งไม่
ถือเอาผลการดําเนินงานในอดีตของบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนของบริษัทจดัการ หรือบริษัทในเครือแห่งใด
ของบริษัทจัดการมาทําการคาดหมายผลการดําเนินงานของกองทุน และตอ้งไม่คาดหมายว่ากองทุนจะบรรลุ
ผลตอบแทนในทาํนองเดียวกนั 

3. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนโดยเป็นส่วนหนึ�งของกลยุทธก์ารลงทุนโดยรวม ต่อเมื�อผูล้งทุนสามารถรับความเสี�ยง
จากการขาดทุนโดยสิ� นเชิงจากการลงทุนในกองทุนเท่านั�น นอกจากนี�  อาจมีกรณีที�บริษัทจดัการหรือบริษัทใน
เครืออาจมีผลประโยชน์ขดักนักบักองทุน ผูที้�ประสงคจ์ะลงทุนจึงควรประเมินความเสี�ยงและขอ้ดีของการลงทุนใน
กองทุนนี�  นอกจากนี�  ในการพิจารณาเขา้ลงทุนในกองทุน ผูล้งทุนควรตระหนักถึงขอ้พิจารณาต่างๆ ซึ�งรวมถึงแต่
ไม่จาํกดัเพียงความเสี�ยงที�ปรากฏในหนังสือชี� ชวนฉบบันี�  

4. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือชี� ชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซื� อหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื�อใชอ้า้งอิงใน
อนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ�มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือชี� ชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท้ี�บริษัทจดัการ
หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืน 

5. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที�ไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต.  

6. การลงทุนยอ่มมคีวามเสี�ยง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูกอ่นตดัสินใจลงทุน 

7. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื�นเพื�อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที�บริษัทจัดการลงทุนใน
หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื�นเพื�อกองทุนตามหลกัเกณฑท์ี�สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั�งนี�  ผูที้�สนใจ
จะลงทุนที�ตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื�อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท้ี�บริษัทจัดการ 
ตวัแทน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. บริษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื�อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที�สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ 
เพื�อที�บริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซื� อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้
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9. ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลที�อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที� เกี�ยวขอ้ง 
(Connected Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที�กําหนดในวตัถุประสงค์การลงทุน เป็นตน้ ไดที้�สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

10. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ต่างประเทศ 1;1CI เมื�อมีความเขา้ใจในสญัญาซื� อขายล่วงหน้า
และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคาํนึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และ
ฐานะทางการเงนิของผูล้งทุน 

11. หนังสือชี� ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญ ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และ
ส่วนรบัรองความถูกตอ้งครบถว้น 

12. การพิจารณาร่างหนังสือชี� ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี� มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชี� ชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที�เสนอขายนั�น 
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รายละเอียดโครงการจดัการ 
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ตา่งประเทศ ����I 
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หนังสือชี� ชวนฉบบันี� รวบรวมโดยใชข้อ้มลู ณ วนัที+ ,- ตุลาคม ./-0 

  

หนังสือชี� ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 0 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั สว่นขอ้มลูกองทุนรวม และส่วน
รบัรองความถูกตอ้ง ทั�งนี�  ผูส้นใจลงทุนควรรอ้งขอหนังสือชี� ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัจากบริษัทจดัการหรือผูข้าย
หน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือชี� ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั อาทิ วตัถุประสงคแ์ละ

นโยบายการลงทุน ความเสี+ยง และคาํเตือน เป็นตน้ กอ่นตดัสินใจลงทุน 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

คาํจาํกดัความ / คาํนิยาม :  

“กฎหมาย ก.ล.ต.” หมายถึง พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน  
“กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม” หมายถึง กองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ต่างประเทศ 2021I 
“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที+สภาวชิาชีพบญัชกีาํหนดเกี+ยวกบัการจดัทาํงบ
การเงนิรวม  
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ 
“คาํสั +งซื� อหน่วยลงทุน” หมายถึง เงนิสด เช็ค ดราฟต ์คาํสั +งจ่ายเงนิ การหกับญัชีเงนิฝากธนาคาร หรือวิธีการอื+นใดที+บริษทั
จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนยอมรบั โดยค่าสั +งซื� อหน่วยลงทุนที+ไม่ใชเ่งนิสดนั�น บริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุน
การขายหน่วยลงทุนจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงนิจากเช็ค ดราฟต์ คาํสั +งจ่ายเงนิ การหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือวิธีการอื+น
ใดไดภ้ายในวนัทาํการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย 
“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ต่างประเทศ 2021I 
“จองซื� อ” หมายถึง จองซื� อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั�งแรก  
“ตลาดหลกัทรพัย”์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
“บริษทัจดัการ” หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั  
“ผูด้แูลผลประโยชน์” หมายถึง ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน  
“ผูถื้อหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  
“ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น” หมายถึง ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  
“ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ+งเป็น
ผูที้+ไดร้บัใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหน้าซื� อขายหลกัทรพัย ์(Broker) การคา้
หลกัทรพัย ์(Dealer) และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั�งในส่วนของหลกัทรพัยท์ั +วไป หรือหลกัทรพัยที์+จาํกดั
เฉพาะหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  
“ผูส้อบบญัชี” หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทุน 
“มติพิเศษ” หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที+มคีะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี+ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั�งหมดของผูถื้อ
หน่วยลงทุนซึ+งเขา้ร่วมประชุมและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทั�งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทุนซึ+งส่ง
หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
“มติเสยีงขา้งมาก” หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที+มคีะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุนทั�งหมดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนซึ+งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทั�งหมดของผูถ้ือหน่วยลงทุนซึ+งส่ง
หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
“มลูค่าหน่วยลงทุน” หมายถึง มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธขิองกองทุนหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนที+จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดตาม
ทะเบียนหน่วยลงทุน เมื+อสิ� นวนัที+คาํนวณนั�น โดยคาํนวณตามหลกัสากล เป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตาํแหน่งและตดัตาํแหน่งที+ 
5 ทิ� ง  
“มลูค่าหน่วยลงทุนที+ใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน” หมายถึง มลูคา่หน่วยลงทุนที+ตดัทศนิยมตาํแหน่งที+ 5 ทิ� งและปัด
ทศนิยมตาํแหน่งที+ 4 ขึ� น 
“ระยะเวลาเสนอขาย” หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  
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“ราคาเสนอขายครั�งแรก” หมายถึง ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนที+เสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขายครั�งแรกตามมลู
ค่าที+ตราไวข้องหน่วยลงทุนซึ+งจะตอ้งบวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
“ราคาขายหน่วยลงทุน” หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนที+คาํนวณจากมลูค่าหน่วยลงทุนที+ใชค้าํนวณราคาขาย
หน่วยลงทุน ณ สิ� นวนัทาํการขายนั�น บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
“ราคารบัซื� อคืนหน่วยลงทุน” หมายถึง ราคารบัซื� อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนที+คาํนวณจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิ� นวนัทาํ
การรบัซื� อคนืนั�น หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื� อคนืหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
“วนัทาํการ” หมายถึง วนัเปิดทําการปกติของบริษัทจดัการ  
“วนัทาํการรบัซื� อคนื” หมายถึง วนัที+บริษัทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  
“วนัทาํการของกองทุน” หมายถึง วนัทาํการปกติของบริษัทจดัการ โดยไม่นับรวมวนัหยุดทาํการของกองทุนต่างประเทศ 
“วนัหยุดทาํการของกองทุนต่างประเทศ” หมายถึง วนัหยุดทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน
ต่างประเทศที+มีลกัษณะในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม วนัหยุดทาํการของประเทศและ/หรือตลาด
หลกัทรพัยที์+กองทุนต่างประเทศลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซื� อขาย วนัหยุดทาํการของตวัแทนรบัคาํสั +งซื� อขาย วนัหยุดทาํ
การของประเทศที+เกี+ยวขอ้งกบัการลงทุนและ/หรือชาํระค่าขายคนื และ/หรือ วนัหยุดทาํการที+บริษทัจดัการจะประกาศ
เพิ+มเติม 
“ศูนยซื์� อขายหลกัทรพัย”์ หมายถึง ศูนยซื์� อขายหลกัทรพัยซึ์+งจดัตั�งขึ� นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
“สถาบนัการเงนิ” หมายถึง สถาบนัการเงนิตามกฎหมายดอกเบี� ยเงนิใหกู้ยื้มของสถาบนัการเงิน  
“สมาคม” หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทุน  
“สมดุบญัชีแสดงสิทธิ” หมายถึง สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
“สั +งขายคืน” หมายถึง สั +งขายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการรบัซื� อคืน  
“สั +งซื� อหน่วยลงทุน” หมายถึง สั +งซื� อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนไดร้ับคาํสั +งซื� อหน่วยลงทุนจากผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนและไดร้บัค่าสั +งซื� อหน่วยลงทุนแลว้  
“สั +งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง สั +งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซื� อขาย  
“สื+ออิเล็กทรอนิกส”์ หมายถึง เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท์ อินเทอรเ์น็ต หรือสื+ออเิล็กทรอนิกสอ์ื+นใดอยา่ง
ใดอยา่งหนึ+งหรือหลายอยา่งที+บริษัทจดัการสามารถใชส้าํหรบัรบัคาํสั +งซื� อ คาํสั +งขายคนื หรือคาํสั +งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนได ้ 
“สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  
“หนังสือชี� ชวน” หมายถึง หนังสือชี� ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  
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คาํอธิบายศพัทเ์รื*องการลงทุนของกองทนุเพื*อประกอบการอธิบายคาํยอ่และความหมายของคาํยอ่ รวมถึงคาํศพัทที์*
ปรากฏในหวัขอ้ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์ 
คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที+สภาวชิาชีพบญัชีกาํหนดใหจ้ดัทาํงบ
การเงนิรวม 

“กองทุนฟื� นฟ”ู กองทุนเพื+อการฟื� นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

“กองทุนรวม 
พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที+ตั�งขึ� นเพื+อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัร 
สกุลเงนิทอ้งถิ+นในภมูิภาคตามโครงการจดัตั�งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะที+สอง (Asian Bond 
Fund 2) ตามมติของที+ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia 
and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนที+มิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที+มุ่งเนน้ลงทุนเพียงครั�งเดียวโดยถือทรพัยสิ์นที+ลงทุนไวจ้นครบกาํหนดอายุของ
ทรพัยสิ์น หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที+จดัตั�งขึ� นตามกฎหมายต่างประเทศซึ+งมลีกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 
(collective investment scheme)  ทั�งนี�  ไม่วา่กองทุนดงักล่าวจะจดัตั�งในรูปบริษัท ทรสัต์ หรือ
รูปอื+นใด แต่ไมร่วมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที+จดัตั�งขึ� นตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ที+จดัตั�งขึ� นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรพัยสิ์นที+เกี+ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื� นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ+งไดแ้ก่ 
1. กองทุนโครงสรา้งพื� นฐานที+จดัตั�งขึ� นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื+อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพื� นฐานต่างประเทศที+จดัตั�งขึ� นตามกฎหมายต่างประเทศซึ+งมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพื� นฐานตาม ,. 

ทั�งนี�  ไมว่า่กองทุนโครงสรา้งพื� นฐานดงักล่าวจะจดัตั�งในรปูบริษัท ทรสัต์ หรือรปูอื+นใด 

“กองทุน private equity” กิจการเงนิร่วมลงทุน (private equity) ที+อาจจดัตั�งขึ� นในรปูของบริษัท ทรสัต์ หรือรูปแบบอื+น
ใด และมลีกัษณะของกิจการอยา่งใดอยา่งหนึ+งดังต่อไปนี�  

1. กิจการเงนิร่วมลงทุนที+กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดการจดัการเงนิทุนของกิจการเงนิร่วมลงทุนที+ไม่ถือเป็นการ

ประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

2. กิจการเงนิร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที+มีลกัษณะครบถว้นดังนี�  

(ก)  มีวตัถุประสงคเ์พื+อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั�งแต่ 2 รายขึ� นไป  ทั�งนี�  

ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื+อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือ



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ต่างประเทศ 2021I                                                     6 

คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์
กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข)  มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ+งบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนและทรพัยสิ์นที+

เกิดจากเงนิทุน 

(ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื+นผ่านการเขา้ทาํสญัญาการลงทุนในหุน้

หรือการสนับสนุนทางการเงนิที+ก่อใหเ้กดิสิทธิในการไดม้าซึ+งหุน้ของกิจการนั�นใน

ภายหลงั โดยมส่ีวนในการกาํกบัดแูลแผนธุรกจิ การดาํเนินงานหรือการปรบัปรุงการ

ดาํเนินงาน หรือการดาํเนินการอื+นใดในลกัษณะที+สะทอ้นถึงการมบีทบาทต่อการดาํเนิน

ธุรกจิของกิจการดงักล่าว 

“กองทุน property” กองทรพัยสิ์นที+เกี+ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซึ์+งอยูใ่นรูปแบบอย่างใดอยา่งหนึ+งดังนี�  
1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์+อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่

ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื+อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยที์+จดัตั�งขึ� นตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื+อ

ธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเสี+ยง” การลดความเสี+ยงที+อาจเกิดขึ� นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives ที+มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี�  

1. ไม่มวีตัถุประสงคเ์พื+อหาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (speculate) 

2. มีผลใหค้วามเสี+ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเสี+ยงทั +วไปและความเสี+ยงเฉพาะของทรพัยสิ์นที+ตอ้งการลดความ

เสี+ยง 

4. สามารถลดความเสี+ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงนิฝากหรือ 
ตราสารเทียบเท่า 
เงนิฝาก” 

ทรพัยสิ์นดงันี�  
1. เงนิฝาก เงนิฝากอิสลามหรือตราสารอื+นที+มลีกัษณะทาํนองเดียวกบัเงนิฝาก  

2. สลากออมทรพัยที์+ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที+ออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคารออมสิน  

“เงนิฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงที+เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมลีักษณะที+เทียบเคียงไดก้บัเงนิฝาก โดย
คู่สญัญาที+เทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคืนเงนิตน้จากคู่สญัญาฝ่ายที+เทียบเคยีงไดก้ับ
ผูร้บัฝากไดเ้ต็มจาํนวน ณ เวลาใด ๆ 
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คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 
โภคภณัฑ”์ 

ดชันีที+มอีงคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดัชนีเงนิเฟ้อ” ดชันีที+จดัทาํขึ� นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื+อสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึ+งหนี� กึ+งทุน” ตราสารทางการเงนิที+มเีงื+อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงันี�  
1. ตั wวเงนิคลัง   

2. พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.   

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้กู ้ที+กระทรวงการคลงัหรือกองทุนฟื� นฟเูป็นผูม้ี

ภาระผูกพนั 

“ตราสารภาครฐั 
ต่างประเทศ” 

ตราสารที+มรีูปแบบทาํนองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยที+รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั 
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อก
หรือผูค้ํ�าประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารที+ออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+นของประเทศนั�น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื+อการนับเป็นเงนิกองทุนของสถาบนัการเงนิไม่วา่ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ 
ที+มกีารอา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแลสถาบนัการเงนิของ Basel Committee on 
Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื� อขาย 
หลกัทรพัยต่์างประเทศ” 

ศูนยก์ลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที+จดัใหม้ขีึ� นเพื+อการซื� อขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมี
ลกัษณะครบถว้นดงันี�  

1. มีการรวบรวมคาํเสนอซื� อเสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซื� อหลายรายและผูเ้สนอ

ขายหลายราย 

2. มีการกาํหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหม้ีระบบ ซึ+งกาํหนดเกี+ยวกบัวิธีการในการซื� อขาย

หลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจดัการซื� อขายเป็น

ประการอื+น และผูเ้สนอซื� อเสนอขายยนิยอมที+จะผูกพนัตามหลกัเกณฑห์รือระบบนั�น 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงนิทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ที+ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการ
จดัการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษทัจดทะเบียน” บริษัทที+มีหลกัทรพัยที์+ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนุญาตใหท้าํการซื� อขายไดใ้น SET 
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“บริษทัยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเกี+ยวกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงนิรวมที+มกีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสุด  ทั�งนี�  หากไม่มีงบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัส่วนการถือหุน้ที+ปรากฏในบญัชีรายชื+อผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“บริษทัใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกี+ยวกบัการจดัทาํงบการเงนิรวม โดยพจิารณาตามงบ
การเงนิรวมที+มกีารจดัทาํและเปิดเผยล่าสุด  ทั�งนี�  หากไม่มีงบการเงนิรวมใหพ้จิารณาตาม
สดัส่วนการถือหุน้ที+ปรากฏในบญัชีรายชื+อผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิ 
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที+เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงซึ+งกาํหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์าม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดประเภท
หลกัทรพัยเ์พิ+มเติม (ฉบบัที+ -) 

“ผูม้ภีาระผูกพนั” ผูที้+มีภาระผูกพนัในการชาํระหนี� ตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส้ั +งจ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บั
อาวลั ผูส้ลกัหลัง หรือผูค้ํ�าประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศูนยซื์� อขาย 
derivatives” 

ศูนยซื์� อขายดังนี�  
1. ศูนยซื์� อขาย derivatives ที+ไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซื� อขาย

ล่วงหน้า 

2. ศูนยซื์� อขาย derivatives ซึ+งจดัตั�งขึ� นและใหบ้ริการไดต้ามกฎหมายต่างประเทศและ

ไดร้บัการยอมรบัจากสาํนักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหนึ+งดังนี�   
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที+อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนทั +วไป กองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนที+มิใชร่าย

ยอ่ย กองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยสิ์นที+เกี+ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื� นฐานซึ+งอยู่ในรปูแบบอย่างใดอยา่งหนึ+งดังนี�  
1. กองทุนโครงสรา้งพื� นฐานที+จดัตั�งขึ� นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยทรัสตเ์พื+อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพื� นฐานต่างประเทศที+จดัตั�งขึ� นตามกฎหมายต่างประเทศซึ+งมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนโครงสรา้งพื� นฐานตาม 1. 

ทั�งนี�  ไมว่า่จะจดัตั�งในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรูปอื+นใด 

“หน่วย private equity” หน่วยของกจิการเงนิร่วมลงทุน (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต์ ตราสารหรือหลกัฐาน
แสดงสิทธิในทรพัยสิ์นของกิจการเงนิร่วมลงทุนอยา่งใดอยา่งหนึ+งดังนี�   ทั�งนี�  ไม่วา่กจิการ
ดงักล่าวจะจดัตั�งขึ� นในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรูปแบบอื+นใด 

1. กิจการเงนิร่วมลงทุนที+กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ
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ตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดการจดัการเงนิทุนของกิจการเงนิร่วมลงทุนที+ไม่ถือเป็นการ

ประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

2. กิจการเงนิร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที+มีลกัษณะครบถว้นดังนี�  

(ก)  มีวตัถุประสงคเ์พื+อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั�งแต่ 2 รายขึ� นไป  ทั�งนี�  

ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื+อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือ

กลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข)  มีการมอบหมายใหบุ้คคลหนึ+งบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงนิทุนและทรพัยสิ์นที+

เกิดจากเงนิทุน 

(ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื+นผ่านการเขา้ทาํสญัญาการลงทุนในหุน้

หรือการสนับสนุนทางการเงนิที+ก่อใหเ้กดิสิทธิในการไดม้าซึ+งหุน้ของกิจการนั�นใน

ภายหลงั โดยมส่ีวนในการกาํกบัดแูลแผนธุรกจิ การดาํเนินงานหรือการปรบัปรุงการ

ดาํเนินงาน หรือการดาํเนินการอื+นใดในลกัษณะที+สะทอ้นถึงการมบีทบาทต่อการดาํเนิน

ธุรกจิของกิจการดงักล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยสิ์นที+เกี+ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซึ์+งอยู่ในรูปแบบอยา่งใดอย่างหนึ+งดังนี�  
1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์+อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื+อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยที์+จดัตั�งขึ� นตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื+อ

ธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสั�น” หุน้กูที้+มีกาํหนดเวลาชาํระหนี� ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัที+ออกหุน้กู ้

“B/E” ตั wวแลกเงนิ (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัชี� วดัของกองทุน ซึ+งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีที+มีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและ
สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั�น 

“CIS operator” บุคคลดงันี�  
1. บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 

2. ผูท้าํหนา้ที+บริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทุนที+คาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที+ลงทุน 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทุนที+คูส่ญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื+อถือ (Credit Rating Agency) ที+ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน 
เวน้แต่ที+กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก / ส่วนที+ / 

“credit derivatives” derivatives ที+มลีกัษณะเป็นการเคลื+อนยา้ยความเสี+ยงดา้นเครดิตของทรพัยส์นิที+ไดร้บัการ
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ประกนัความเสี+ยงจากคู่สญัญาฝ่ายหนึ+งไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ+งตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สญัญาฝ่ายหนึ+งซึ+งมีภาระผูกพนัที+จะตอ้งชาํระเงนิใหแ้ก่คูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ+งเมื+อเกดิเหตุการณที์+
มีผลต่อการชาํระหนี�  (credit event) ของทรพัยสิ์นที+ไดร้บัการประกนัความเสี+ยง จะไดร้บั
ผลตอบแทนหรือคา่ธรรมเนียมสาํหรบัการมีภาระผูกพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณที์+เกี+ยวขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหนี� ตามที+ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรือ
สญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเชื+อถือที+จดัทาํโดย CRA ซึ+งเป็นการประเมนิความสามารถในการชาํระหนี� ตาม
ตราสารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเสี+ยงดา้น FX 

“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปลี+ยนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของตรา
สารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซื� อขายล่วงหนา้ 

“derivatives on  
  organized exchange” 

derivatives ที+ซื� อขายในศูนยซื์� อขาย derivatives 

“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารที+มีการลงทุนที+จะใชใ้นการคาํนวณมลูคา่ของ
หลกัทรพัยห์รือตราสารนั�น 

“DW” ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหาริมทรพัยที์+จดัตั�งขึ� นตามกฎหมายต่างประเทศซึ+งมวีตัถุประสงคห์ลกั
ในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการที+ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ทั�งนี�  
ไม่วา่กองทรสัตห์รือกองดังกล่าวจะจดัตั�งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื+นใด 

“FX” อตัราแลกเปลี+ยนเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ�าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ+งไดแ้ก่ ราชอาณาจกัร
กมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมียนมาร ์
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจนี (เฉพาะมณฑลยูนนาน)  

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนที+คาํนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอตัราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที+
อยูใ่นกลุ่มกิจการมาคาํนวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื+อถือของผูม้ีภาระผูกพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลัง หรือผูค้ํ�า
ประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัที+ใชเ้ปรียบเทียบระหวา่งประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัที+สามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 
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“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั +วไปในครั�งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเชื+อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเชื+อถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัที+ใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่วา่เป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุนใน
ตราสารหรือสญัญาที+ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บัทรพัยสิ์น ซึ+งเป็นผลใหก้องทุนมีความ
เสี+ยงในทรพัยสิ์นนั�น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที+มผูีถื้อหน่วยลงทุนทั�งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึ+งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื+อผูล้งทุน
ทั +วไป กองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนที+มใิช่รายย่อย กองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ
กองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มลูค่าตามหนา้สญัญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรพัยสิ์นที+ขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งอิงถึง (obligation 
category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาที+มลีกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซื� อขายล่วงหนา้” ในมาตรา 0 แห่ง
พระราชบญัญติัสญัญาซื� อขายล่วงหนา้ พ.ศ. ./�- 

“OTC derivatives” derivatives ซึ+งซื� อขายนอกศูนยซื์� อขาย derivatives  

“P/N” ตั wวสญัญาใชเ้งนิ (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี+ยของทรพัยสิ์นที+ลงทุน ซึ+งไดจ้ากการคาํนวณ 
ค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราส่วนการลงทุนที+คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น 

“PVD” กองทุนสาํรองเลี� ยงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศูนยก์ลางที+จดัช่องทางการสื+อสารระหวา่งผูค้า้เพื+อใหเ้กดิการเจรจาต่อรองซื� อขายตราสาร
ระหวา่งกนัได ้รวมทั�งใหข้อ้มลูต่าง ๆ ที+เกี+ยวกบัตราสารนั�น โดยศูนยก์ลางดังกล่าวอยูภ่ายใต้
การกาํกบัดูแลของทางการหรือหน่วยงานที+ทาํหนา้ที+กาํกบัดูแลดา้นหลกัทรพัยห์รือตราสารที+มี
ลกัษณะทาํนองเดียวกบัหลกัทรัพย ์
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“repo” 

 

ธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื� อคืน (repurchase agreement)ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื� อ
คืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื+อผูล้งทุนทั +วไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซื� อโดยมสีญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกจิหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities Borrowing and 
Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

“share warrants” ใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื� อหุน้ 

“single entity limit” อตัราส่วนการลงทุนที+คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที+มสีญัญาซื� อขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเชื+อถือระดบัประเทศของประเทศที+ผูอ้อกตราสารมีถิ+นที+อยู ่ซึ+งเป็นการประเมิน
ความเสี+ยงในการผิดนัดชาํระหนี� ของรฐับาลของประเทศนั�น 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที+ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหสิ้นเชื+อเพื+อธุรกิจหลกัทรพัย ์
(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื� อหุน้เพิ+มทุนที+โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

 
 
 
 

  



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ต่างประเทศ 2021I                                                     13 

1. ชื*อ ประเภท และอายุของโครงการจดัการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื+อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ตา่งประเทศ 2021I 
 
1.2. ชื+อโครงการจดัการ (อังกฤษ) :  K Foreign Fixed Income 2021I Fund 
 
1.3. ชื+อยอ่ :  KFF21I 
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั�งเดียว  
 
1.6. การกาํหนดอายโุครงการ :  กาํหนด  
 
1.7. อายโุครงการ : 1 ปี - เดือน - วนั  
 
1.8. อายโุครงการถึงวนัที+ (กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 
 
1.9. เงื+อนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ , ปี โดยไม่ตํ +ากวา่ 11 เดือน และไม่เกิน , ปี 1 เดือน นับจากวนัถดัจากวนัที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รบั
จดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

เงื+อนไขอื+น ๆ : บริษัทจดัการสงวนสิทธิที+จะปิดการเสนอขายก่อนครบกาํหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก หรือ
ยุติการเสนอขายและคืนเงนิใหก้บัผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุน หรือเลิกกองทุน โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผูล้งทุนเป็น
สาํคญั ในกรณีที+เกิดเหตุการณอ์ยา่งหนึ+งอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี�  
1) บริษทัจดัการพจิารณาเห็นวา่ไมส่ามารถลงทุนเพื+อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที+เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี+ยนแปลง 
หรือไม่สามารถหาหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที+จะลงทุนได ้หรือสถานการณก์ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ
ตลาดและเศรษฐกจิมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนที+เหมาะสม 
หรือทาํใหก้ารลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามที+สาํนักงานกาํหนด 
.) กรณีที+มีการสั +งซื� อหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนที+เสนอขายครั�งแรกก่อนสิ� นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั�งแรก และ/หรือ
ในกรณีที+บริษัทจดัการไดจ้าํหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมีอตัราส่วนการลงทุนที+คาํนวณตามความมส่ีวนไดเ้สียใน
กิจการที+ลงทุน (Concentration Limit) ใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนหรือมลูค่าที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด โดยจะ
เป็นไปตามดุลยพนิิจของบริษัทจดัการ 
0) มีการขายคนืกองทุนต่างประเทศเป็นจาํนวนมากอยา่งมีนัยสาํคญั จนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนต่างประเทศ และบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่เหมาะสมอกี
ต่อไปหรือคาดการณว์า่หากยงัลงทุนในกองทุนต่างประเทศ อาจจะส่งผลกระทบต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน และบริษัท
จดัการไม่สามารถหากองทุนต่างประเทศอื+น หรือทรพัยสิ์นอื+นมาแทนเพื+อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที+เหมาะสมได ้
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4) จาํหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั�งแรกไดต้ํ +ากว่า 0�� ลา้นบาท และบริษัทจดัการพิจารณาเหน็วา่ไม่
สามารถลงทุนเพื+อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที+เหมาะสม 

ในกรณีที+มีการเปลี+ยนแปลงอื+นใดที+กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที+นําเงนิลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น การ
เปลี+ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆที+เกี+ยวขอ้งกบัการลงทุนในประเทศที+กองทุนเขา้ไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี+ยวกบัการ
สาํรองเงนิทุนในประเทศ และ/หรือเหตุการณ์อื+นใด ซึ+งอาจมีผลกระทบทาํใหก้องทุนไม่สามารถแปลงค่าเงนิลงทุนกลับมา
เป็นสกุลเงนิบาทได ้หรือเหตุการณอ์ื+นใดที+ทาํใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศไดภ้ายในวนัที+กองทุนครบ
กาํหนดอายุโครงการ จึงอาจทาํใหก้องทุนมีอายุโครงการมากกวา่ที+กาํหนดไว ้ทั�งนี�  บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที+จะพิจารณา
นําเงนิลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ที+ไดร้บัจากเงนิลงทุนของกองทุนดงักล่าวไปลงทุนต่อในทรพัยสิ์นเดิมหรือทรพัยสิ์นใน
รูปแบบอื+นใดที+ไม่ขดักบัประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื+อประโยชน์สูงสุดของผูถ้อืหน่วยลงทุนของกองทุน โดย
บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบโดยพลนั 
 
1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื+อผูล้งทุนทั +วไป  
 
1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  
 
2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทนุรวม มูลคา่ที*ตราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที*เสนอขาย:  
 
2.1. จาํนวนเงนิทุนของโครงการ : 3,300,000,000.00 บาท  
 
2.2. เงื+อนไข (จาํนวนเงนิทุนของโครงการ) : หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรกมีการจองซื� อหน่วยลงทุนเป็น
มลูค่าเกินกวา่จาํนวนเงนิทุนของโครงการ บริษัทจดัการอาจเพิ+มจาํนวนเงนิของโครงการไดอ้ีกไม่เกิน ��� ลา้นบาทหรือ
คิดเป็นจาํนวนหน่วยลงทุนที+เพิ+มขึ� นไดไ้ม่เกิน �� ลา้นหน่วย 
 
2.3. มลูค่าที+ตราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 330,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที+เสนอขายครั�งแรก : 10.0000 บาท 
 
2.6. มลูค่าขั�นตํ +าของการสั +งซื� อครั�งแรก : 500.00 บาท  
 
2.7. มลูค่าขั�นตํ +าของการสั +งซื� อครั�งถดัไป : ไม่กาํหนด  
รายละเอยีดเพิ+มเติม : บริษัทจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก  
 
2.8. มลูค่าขั�นตํ +าของการสั +งขายคนื :  
 
2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขั�นต่าของการสั +งขายคืน :  
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2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั�นตํ +า :  
 
2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั�นตํ +า :  
 
2.12. รายละเอยีดเพิ+มเติม :  
 
3. วตัถุประสงคข์องโครงการจดัการกองทนุรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ
พิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทนุในสญัญาซื� อขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย์
หรอืทรพัยส์ินอื*น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื*นที*จะลงทุน :  
 
3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมีวตัถุประสงคที์+จะมุ่งแสวงหาผลตอบแทนที+ไดร้บัจากดอกเบี� ยจากการลงทุนในตราสารหนี� ต่างประเทศ และหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศที+เนน้ลงทุนในตราสารหนี� ในตลาดเอเชียเป็นส่วนใหญ่  
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารหนี�  
 
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ :  
 
3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมที+เน้นลงทุนแบบมีความเสี+ยงต่างประเทศ  
 
3.5. นโยบายการกูยื้ม (ถา้มี) :   

ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงนิหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมสีญัญาซื� อคืนในนามกองทุนรวมไดต้าม
หลกัเกณฑ ์เงื+อนไข และวิธกีารที+คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด 
 
3.6. การลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหนา้ (Derivatives) :  ลงทุน  
 
3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหนา้ : ที+มไิดม้ีวตัถุประสงคเ์พื+อลดความเสี+ยง (Non-Hedging)  
มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  
 
3.6.2 วธีิการในการคาํนวน Global Exposure limit : Commitment approach  
อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) : ไม่เกิน 100.00  
 
3.7. การลงทุนในตราสารที+มสีญัญาซื� อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  
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3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อื+นๆ 
ลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และส่วนที+เหลือลงทุนในตราสารหนี�  และ/หรือเงนิฝากต่างประเทศ 
เพื+อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที+คาดหวงัตามระยะเวลาที+กาํหนด 
 
3.9. ดชันีชี� วดั/อา้งอิง (Benchmark) :   
ไม่ม ีเนื+องจากกองทุนมกีารลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศที+ไมม่ีตวัชี� วดั และบริหารจดัการลงทุนเพื+อใหไ้ด้
ผลตอบแทนที+คาดหวงัตามระยะเวลาที+กาํหนด จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตัวชี� วดั 
 
3.10. ลกัษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 
 
3.11. รายละเอยีดเกี+ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

รายละเอยีดเพิ+มเติม : 

กองทุนมนีโยบายลงทุนในตราสารแหง่หนี�  เงนิฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี�  รวมทั�ง หลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื+น หรือหาดอกผลโดยวธีิอยา่งใดอยา่งหนึ+งหรือหลายอยา่งตามที+กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด รวมกนัไม่นอ้ยกวา่
รอ้ยละ �� ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี+ยในรอบปีบญัชไีม่น้อยกวา่รอ้ย
ละ �� ของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  
 
กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี� ที+มอีนัดบัความน่าเชื+อถือตํ +ากวา่ที+สามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) และตรา
สารหนี� ที+ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื+อถือ (Unrated Securities) ทั�งในและต่างประเทศไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 20 ของมลูค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน   
 
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื� อขายล่วงหนา้ (Derivatives) เพื+อเพิ+มประสทิธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 
Management) และอาจลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหน้าเพื+อป้องกนัความเสี+ยงดา้นอตัราแลกเปลี+ยนตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ดัการกองทุน 
 
ทั�งนี�  กองทุนอาจลงทุนในตราสารที+มีสญัญาซื� อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities 
Lending) ธุรกรรมซื� อโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้
 
กรณีที+มีการลงทุนในทรพัยสิ์นดังนี�  รวมกนัจะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน 
(1) ตราสารกึ+งหนี� กึ+งทุน 
(2) ตราสาร Basel III 
(3) สญัญาซื� อขายล่วงหนา้ หรือตราสารที+มีสญัญาซื� อขายล่วงหนา้แฝง ที+มหีลกัทรพัยอ์า้งองิเป็นตราสารตามขอ้ (1)–(2) 

 
ทั�งนี�  การดาํรงอตัราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามที+ระบุไวข้า้งตน้จะไม่นํามาบงัคบัใชใ้นช่วงเวลาดังต่อไปนี�  

(ก) ช่วงระหวา่งรอการลงทุน ซึ+งมรีะยะเวลาประมาณ 0� วนั นับแต่วนัที+จดทะเบยีนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึ+งมีระยะเวลาประมาณ 0� วนั 
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3.12. รายละเอยีดการลงทุนในต่างประเทศ :  
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี+ยในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  
 
3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื+น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื+นที+จะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื+น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื+นที+จะลงทุนในประเทศ :  

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอื+น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื+นอยา่งใดอยา่งหนึ+ง
หรือหลายอยา่งตามที+ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดดงัต่อไปนี�  เวน้
แต่ในกรณีที+คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ+มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื+น  
 
สว่นที* 1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
,.  ตราสาร TS  หมายความวา่   ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในสว่นอื+นของขอ้ 0.,0., ซึ+งมี
คุณสมบติัตามหลกัเกณฑท์ี+ครบถว้น ดังนี�  
     ,., ไม่มขีอ้กาํหนดหรือเงื+อนไขที+ทาํใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร  
     ,.. สามารถเปลี+ยนมอืได ้(รวมถึงกรณีที+เป็น B/E P/N หรือ SN ที+มเีงื+อนไขหา้มเปลี+ยนมือแต่กองทุนไดด้าํเนินการให้
มีการรบัโอนสิทธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการที+กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื+อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตรา
สารได)้  
     ,.0 มีขอ้มลูเกี+ยวกบัตราสารที+ถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรบัปรุงเป็นประจาํอยา่งสมํ +าเสมอ ซึ+งบริษัทจดัการสามารถ
เขา้ถึงไดเ้พื+อนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งสมํ +าเสมอ และมีขอ้มลูราคาที+สะทอ้นมลูคา่ยุติธรรม โดย
ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูที+เชื+อถือไดซึ้+งจดัทาํตามหลักวชิาการอนัเป็นที+ยอมรบัในระดบัสากล  
..  คุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิ+มเติมจากที+กาํหนดในขอ้ ,. 
     .., ในกรณีที+เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที+ออกตราสารดงักล่าวเพื+อชาํระหนี� การคา้ B/E หรือ P/N ดังกล่าวตอ้ง
มีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงันี�   
   ..,.,  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
   ..,..  ธนาคารออมสิน  
    ..,.0  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
   ..,.�  ธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
   ..,./  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
   ..,.-  ธนาคารเพื+อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
   ..,.�  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
   ..,.�  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที+มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม ..,., - ..,.� 
ทั�งนี�  การอาวลัหรือการรบัรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั +งจ่ายหรือผูอ้อกตั wว ทั�งจาํนวนรวมถงึดอกเบี� ย (ถา้มี) 
ตามที+ระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 
     ... การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื+อนไขเพิ+มเติมดังนี�  
   2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ derivatives 
ตามที+ระบุในส่วนที+ - ขอ้ , 
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   .....  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใดๆ ทรพัยสิ์นนั�นตอ้งเป็นทรพัยส์นิที+
กองทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ+งกาํหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรพัยสิ์นที+สามารถเปลี+ยนมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผย
ขอ้มลูเกี+ยวกบัการลงทุนที+อาจทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยสิ์นดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชี� ชวนดว้ย 
   ....0  ในกรณีที+เป็น SN ซึ+งมีขอ้กาํหนดหา้มเปลี+ยนมอืผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื+อบริษัทจดัการรอ้งขอได ้
   ....�  ในกรณีที+เป็น SN ซึ+งเสนอขายในประเทศ บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการจดัใหม้ีขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN 
ดงัต่อไปนี� ก่อนการลงทุน 
        ....�.,  ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัที+ ,/ และวนัสุดทา้ยของ
แต่ละเดือน ทั�งนี�  ในกรณีที+วนัดังกล่าวเป็นวนัหยดุทาํการของบริษัทจดัการใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายติุธรรมภายในวนัทาํ
การถดัไป   
        ....�..  ในกรณีที+เกิดเหตุการณที์+ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมีนัยสาํคญั ใหผู้อ้อก SN คาํนวณและแจง้
มลูค่ายุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 
                   ความในขอ้ 2.2.4.1 ไม่นํามาใชบ้งัคบักบักรณีที+เป็น SN ซึ+งขึ� นทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม
หลกัเกณฑที์+กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหนี� ที+
ออกใหม่ 
 
สว่นที* 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS 
ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี�  
กรณีเป็นหน่วยที*การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  
,. กรณีเป็นหน่วย CIS  
     ,., มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร TS ในขอ้ 0.,0., ส่วน
ที+ , ขอ้ ,., ขอ้ ,.. และขอ้ ,.0 
     ,.. ในกรณีที+กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวตอ้งมนีโยบายการลงทุนดงันี�  (ไม่ใช้
กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํที+ลงทุนในทองคาํแท่ง)  
   ,..., มกีารลงทุนในทรพัยสิ์นซึ+งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที+กองทุนสามารถลงทุนได ้ 
   ,.... มกีารลงทุนในทรพัยสิ์นเมื+อใชว้ธีิคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 
entity limit ของกองทุนนั�น  
   ,...0 มกีารลงทุนในทรพัยสิ์นเมื+อใชว้ธีิคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
product limit สาํหรบัทรพัยสิ์นที+เป็น SIP ของกองทุนนั�น  
   ,...� มกีารลงทุนใน derivatives ที+เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนั�น  
.. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที+กาํหนดในขอ้ 0.,0., ส่วนที+ . ขอ้ , 
     .., มีคุณสมบตัิและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร TS ในขอ้ 0.,0., ส่วน
ที+ , ขอ้ ,., ขอ้ ,.. และขอ้ ,.0 
     ... จดทะเบียนซื� อขายใน SET 
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สว่นที* T : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากดังนี�   
,. ธพ. บง. หรือ บค ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงนิ  
.. ธนาคารออมสิน  
0. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
�. ธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
/. บรรษัทตลาดรองสินเชื+อที+อยู่อาศยั  
-. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
�. ธนาคารเพื+อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
�. ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย  
�. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที+ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
,�. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที+มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้ับฝากตามขอ้ ,. – 9.  
 
สว่นที* 4 : ธุรกรรมประเภทการซื� อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี�   
,. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิติบุคคลดงันี� ที+สามารถเขา้เป็นคูส่ญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  
     ,., ธพ. 
     ,.. บง. 
     ,.0 บค. 
     ,.� บล. 
     ,./ บริษทัประกนัภยั  
     ,.- ธปท. 
     ,.� กองทุนฟื� นฟ ู 
     ,.� นิติบุคคลที+มกีฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ� น  
     ,.� ส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ  
 
.. ตราสารที+ใชใ้นการทาํ reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงันี�   
     .., ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศตอ้งมี credit rating 
อยู่ในอนัดบั investment grade  
     2.2 B/E P/N บตัรเงนิฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั�น ที+ ธพ. บง. หรือธนาคารที+มกีฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ� น เป็นผูม้ภีาระ
ผูกพนั ซึ+งมอีายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
     2.3 B/E หรือ P/N ที+ TSFC เป็นผูอ้อก ที+มีกาํหนดวนัใชเ้งนิตามตั wวไมเ่กนิ 270 วนันับแต่วนัออกตั wว และเป็นตั wวที+ถึง
กาํหนดใชเ้งนิเมื+อทวงถามหรือเมื+อไดเ้ห็น  
     2.4 B/E หรือ P/N ที+มอีายุไมเ่กนิ 90 วนันับแต่วนัที+ออก ซึ+งมี credit rating อยา่งใดอย่างหนึ+งดังนี�   
   ..�., มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที+เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating 
ที+ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั�นดว้ย  
   ..�.. มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
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     ../ ตราสารหนี� ซึ+งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที+ขึ� นทะเบยีนในตลาดซื� อขายตราสารหนี�  หรือที+มีขอ้มลูราคาที+น่าเชื+อถือ
และอา้งอิงไดซึ้+งมกีารเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี� ดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ+งดังนี�   
   ../., มี credit rating ระยะสั�นอยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที+เทียบเคียงไดก้บั credit rating 
ระยะสั�นดังกล่าวตามที+ CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 
   ../.. มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  
     ..- ตราสารหนี� ซึ+งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที+ขึ� นทะเบียนในตลาดซื� อขายตราสารหนี�  หรือที+มีขอ้มลูราคาที+
น่าเชื+อถือและอา้งอิงไดซึ้+งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี� ดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ+งดังนี�   
   ..-., มี credit rating ระยะสั�นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที+เทียบเคียงไดก้บั credit rating 
ระยะสั�นดังกล่าวตามที+ CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 
   ..-.. มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  
     ..� ทรพัยสิ์นอื+นตามที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ+มเติม  
 
0. ระยะเวลาการรบัชาํระหนี� ของ reverse repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วนั  
 
�. ขอ้กาํหนดเพิ+มเติมที+บริษัทจดัการตอ้งปฏิบติัสาํหรบัการลงทุนใน reverse repo  
     �., ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที+กาํหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
     �.. หา้มนําหลกัทรพัยห์รือตราสารที+ซื� อไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดังนี�   
   �..., เป็นการขายหรือโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดงักล่าว  
   �.... เป็นการขายตาม repo ที+เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ย
หลกัเกณฑ ์เงื+อนไข และวธิกีารในการกูยื้มเงนิในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยส์นิของกองทุนรวม  
     �.0 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที+ซื� อ ณ วนัเริ+มตน้สญัญา ตอ้งมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณตามวธีิการ
ดงันี�   

มูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที� ซื�อมากกวา่ (ราคาซื�อ x (1 + discount rate))  
ทั�งนี�  ราคาซื�อ = ราคาที� กองทนุชาํระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ� งเป็นค่าซื�อหลกัทรพัยห์รอืตราสารตาม reverse 

repo 
     �.� การดาํรงมลูค่าของหลักทรพัยห์รือตราสารที+ซื� อ ณ สิ� นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์ังนี�   
   �.�., มูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที� ซื�อมากกวา่ (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))  
   �.�.. ในกรณีที+มูลค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารที+ซื� อ ณ สิ� นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจดัการตอ้ง
เรียกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสิทธิ�ในเงนิ หรือหลกัทรพัยห์รือตราสารที+สามารถใชใ้นการทาํ reverse repo ใหแ้กก่องทุน 
เพื+อใหม้ลูคา่รวมของหลกัทรพัยห์รือตราสารที+ซื� อและทรพัยสิ์นที+โอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวธีิการดงักล่าว ภายในวนัทาํ
การถดัจากวนัที+มลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารที+ซื� อลดลงกว่าสมการในขอ้ �.�., เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ �.�.0ก 
   �.�.0 ในกรณีที+ผลลพัธต์ามสมการในขอ้ �.�., แสดงผลวา่มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที+ซื� อ ณ สิ� นวนั มี
มลูค่านอ้ยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจาํนวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื� อ 
แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ +ากวา่ และมีการกาํหนดเรื+องดังกล่าวไวใ้นสญัญาซึ+งไดก้าํหนดโดยพจิารณาถึงปัจจยัความเสี+ยงของ
คู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บริษัทจดัการ จะไมด่ําเนินการตาม �.�.. กไ็ด ้ 
     �./ การคาํนวณมลูค่า reverse repo ตามขอ้ 4.4 ใหค้าํนวณดังนี�   
   �./., คาํนวณจากราคาซื� อรวมกบัผลประโยชน์ที+กองทุนพึงไดร้บัจาก reverse repo จนถึงวนัที+มีการคาํนวณ  
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   �./.. คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคาํนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที+กองทุนมีอยูก่บั
คู่สญัญารายเดียวกนัและมีขอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหนี� ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ+งจากหลกัทรพัยห์รือตรา
สารที+ซื� อหรือทรพัยสิ์นที+โอนตามขอ้ �.�.. (ถา้ม)ี ของธุรกรรมที+เกิดจาก reverse repo รายการอื+นได ้ 
     4.6 discount rate ที+นํามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึ� นโดยคาํนึงถึงปัจจยัความเสี+ยงของคู่สญัญา 
หลกัทรพัย ์หรือตราสารที+ซื� อแลว้  
 
สว่นที* 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดังนี�   
,. คู่สญัญา ตอ้งมีคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ+งเป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกจิการการยมืและใหยื้ม
หลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที+คู่สญัญาดงักล่าวกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื 
ผูยื้มตอ้งเป็นบุคคลดงันี� ที+สามารถประกอบธุรกจิหรือดาํเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย  
     ,., ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  
     ,.. ธปท.  
     ,.0 กองทุนฟื� นฟ ู 
     ,.� ธนาคารเพื+อการนําเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย  
     ,./ ธพ. 
     ,.- บง. 
     ,.� บล. 
     ,.� บริษทัประกนัชีวิต  
     ,.� กองทุนส่วนบุคคลที+มีมลูค่าทรพัยส์นิของผูล้งทุนแต่ละรายตั�งแต่ 1 ลา้นบาทขึ� นไป 
     ,.,� กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  
     ,.,, นิติบุคคลอื+นตามที+สาํนักงานกาํหนดเพิ+มเติม 
 
.. หลกัทรพัยที์+ใหย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยที์+อยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท์ี+ 
ธปท. ทาํหนา้ที+เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ 
 
0. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงันี�   
     0., ดาํเนินการใหมี้การวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื+อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น
หลกัประกนัดงันี�   
   0.,., เงนิสด  
   0.,.. ตราสารภาครฐัไทย  
   3.1.3 B/E P/N บตัรเงนิฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั�น ที+ ธพ. บง. หรือธนาคารที+มกีฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ� นเป็นผูม้ี
ภาระผูกพนั  
   3.1.4 B/E หรือ P/N ที+ TSFC เป็นผูอ้อก ที+มีกาํหนดวนัใชเ้งนิตามตั wวไมเ่กนิ 270 วนันับแต่วนัออกตั wวและเป็น
ตั wวที+ถึงกาํหนดใชเ้งนิเมื+อทวงถามหรือเมื+อไดเ้ห็น  
   3.1.5 B/E หรือ P/N ที+มอีายุไมเ่กนิ 90 วนันับแต่วนัที+ออก ซึ+งมี credit rating อย่างใดอยา่งหนึ+งดังนี�   
      0.,./., มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที+เป็น issuer rating ตอ้งเป็น 
credit rating ที+ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั�นดว้ย  



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ต่างประเทศ 2021I                                                     22 

      0.,./.. มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
   0.,.- ตราสารหนี� ที+ม ีcredit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
   0.,.� หนังสือคํ�าประกนัที+ ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื+อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  
   0.,.� หุน้จดทะเบียนใน SET ที+มรีายชื+ออยูใ่นดชันี SET50 ทั�งนี�  ในกรณีที+กองทุนไมม่ีนโยบายการลงทุนในตรา
สารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้ 
   0.,.� หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund: MMF)  
     0.. ดาํเนินการใหก้องทุนมีกรรมสิทธิ�หรือครอบครองหลกัประกนัตามขอ้ 0., หรือดาํเนินการโดยวธีิอื+นซึ+งจะมผีลให้
บริษทัจดัการสามารถบงัคบัชาํระหนี� เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั  
     0.0 หา้มนําหลกัประกนัตามขอ้ 0., ที+กองทุนมีกรรมสทิธิ�ไปโอนหรือขายต่อหรือทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม
หลกัประกนันั�นได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหนี� ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหยื้มหลกัทรพัย ์นั�นเอง  
     0.� ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิ� นวนั มากกวา่หรือเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยที์+ใหย้มื  
     0./ ในกรณีที+หลกัประกนัเป็นเงนิสด ใหนํ้าเงนิสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทีในทรพัยสิ์นดังนี�   
   0./., เงนิฝากใน ธพ. หรือธนาคารที+มกีฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ� น  
   0./.. บตัรเงนิฝากหรือ P/N ดงันี�   
      0./..., บตัรเงินฝาก หรือ P/N ที+ ธพ. บง. หรือธนาคารที+มีกฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ� นเป็นผูมี้ภาระ
ผูกพนั  
      3.5.2.2 P/N ที+ TSFC เป็นผูอ้อก ที+มีกาํหนดวนัใชเ้งนิตามตั wวไมเ่กิน 270 วนันับแต่วนัออกตั wวและเป็น
ตั wวที+ถึงกาํหนดใชเ้งนิเมื+อทวงถามหรือเมื+อไดเ้ห็น  
      3.5.2.3 P/N ที+มอีายุไมเ่กนิ 90 วนันับแต่วนัที+ออก ซึ+งมี credit rating อยา่งหนึ+งอยา่งใดดังนี�   
         0./...0., มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที+เป็น issuer rating 
ตอ้งเป็น credit rating ที+ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั�นดว้ย  
         0./...0.. มี guarantor rating อยู่ในอนัดบั investment grade  
   0./.0 ตราสารภาครฐัไทย  
   3.5.4 reverse repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย  
 
�. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาที+มีลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศสาํนักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกี+ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหยื้มหลกัทรพัย์
และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์
  
สว่นที* 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดังนี�   
,. ประเภท underlying derivatives ที+กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใดอย่างหนึ+งหรือหลายอย่างดงันี�   
     ,., ทรพัยสิ์นที+กองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนที+ ,-/  
     ,.. อตัราดอกเบี� ย  
     ,.0 อตัราแลกเปลี+ยนเงนิ  
     ,.� เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  
     ,./ ดัชนีเงนิเฟ้อ ดชันีที+มอีงคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 
     1.6 ดชันีที+มอีงคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
     1.7 underlying อื+นตามที+สาํนักงานกาํหนดเพิ+มเติม 
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     ในกรณีที+ derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที+อา้งอิงดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) 
หรือราคาสญัญาซื� อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั�น  ทั�งนี�  ราคาของ underlying อื+นที+ไม่ใชด่ชันี หรือ underlying ที+เป็น
องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที+ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย  
 
.. เงื+อนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื+อ  
     .., กรณีกองทุนรวมไดร้ะบุเกี+ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที+จะลงทุนไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในโครงการ  
     ... เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ+งดังนี�   
   2.2.1 derivatives on organized exchange  
   ..... กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึ+งเป็น ธพ. ธนาคารที+มีกฎหมาย
เฉพาะจดัตั�งขึ� น ตวัแทนซื� อขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives  
     ..0 ในกรณีที+จะตอ้งมกีารชาํระหนี� ดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื+อ derivatives สิ� นสุดลง สินคา้นั�นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที+
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทั�งนี�  ไม่วา่กองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมีหน้าที+ส่งมอบสินคา้นั�นก็ตาม  
 
3. หลกัเกณฑเ์พิ+มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
    ในกรณีที+ derivatives มี underlying เป็นดชันีตามขอ้ ,./ ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดังนี�   
     0., เป็นดชันีที+มีการกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ 
ที+นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมีการคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทั�งนี�  
underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื+อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระดว้ย  
     0.. เป็นดชันีที+มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ+งดังนี�   
   0..., ดัชนีที+มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที+มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ+งดังนี�   
      0...,., ดชันีที+องคป์ระกอบแต่ละตวัมีนํ�าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของนํ�าหนักทั�งหมด  
      0...,.. ดชันีที+องคป์ระกอบตวัใดตัวหนึ+งมีนํ�าหนักนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของนํ�าหนักทั�งหมด ใน
กรณีที+เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอื+นตอ้งมีนํ�าหนักไมเ่กินอตัราที+กาํหนดในขอ้ 0...,., 

การพจิารณาการกระจายนํ�าหนักตามขอ้ 0...,., และขอ้ 0...,.. ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที+เกี+ยวขอ้งกบั
ทองคาํหรือนํ�ามนัดิบมาพจิารณา  
   0.... ดัชนีอื+นใดนอกจากขอ้ 0..., ที+เป็นไปตามเงื+อนไขครบถว้นดังนี�   
      0....., เป็นดชันีที+มีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที+กองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  
      0...... เมื+อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหนึ+งวา่กองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สญัญานั�นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั�น  
     0.0 เป็นดชันีที+ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที+มีความน่าเชื+อถือและทาํหน้าที+ไดอ้ยา่งอสิระจากบริษทัจดัการ ทั�งนี�  หาก
ปรากฏวา่สถาบนัดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย  
     0.� มีการแสดงดชันีนั�น ๆ อยา่งต่อเนื+องเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสื+อที+มีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ ์
     0./ ในกรณีที+เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคาํนวณจากราคาสินคา้และบริการที+บริษัทจดัการ แสดงใหเ้ห็นไดว้า่วิธีการคาํนวณ
ของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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�. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยส์ินที+เพยีงพอต่อการชาํระหนี� ตามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษทัจดัการจะจดัใหม้ทีรพัยสิ์นของกองทุนที+มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจาํนวนที+เพยีงพอต่อภาระที+กองทุนอาจตอ้ง
ชาํระหนี� ตามขอ้ตกลงเมื+อ derivatives สิ� นสุดลงไวต้ลอดเวลาที+ไดล้งทุนใน derivatives นั�น และเป็นไปตามที+สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
 
/. หลกัเกณฑเ์พิ+มเติมสาํหรบัการลงทุนที+มีวตัถุประสงคเ์พื+อการลดความเสี+ยง  
ในกรณีที+บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที+ underlying ไม่ใช่สิ+งเดียวกบัทรพัยสิ์นที+จะลดความเสี+ยง การลงทุนใน 
derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
 
-. หลกัเกณฑเ์พิ+มเติมสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  
บริษทัจดัการ ตอ้งจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี�   
     -., ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ+งคาํนวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัที+ 15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั�งนี�  ในกรณีที+วนัดังกล่าวเป็นวนัหยุดทําการของบริษทัจดัการ ใหค้าํนวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรม
ภายในวนัทาํการถดัไป  
     -.. ในกรณีที+เกดิเหตุการณที์+ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาํคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ+งคาํนวณ
และแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดัการทราบทนัที  
     -.0 คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ+งยินยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เมื+อ บริษทัจดัการรอ้งขอได ้ 

 
�. หลกัเกณฑเ์พิ+มเติมสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives  
บริษทัจดัการ ตอ้งปฏิบติัตามเงื+อนไขดังนี�   
     �., เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื+อการลดความเสี+ยงเท่านั�น  
     �.. เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที+มลีกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกบัธุรกรรมอยา่งหนึ+งอยา่งใด 
ดงันี�   
   7.2.1 Credit Default Swap : ซึ+งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้� อประกนัความเสี+ยงดา้นเครดิตที+เกี+ยวขอ้งกบั
ความสามารถในการชาํระหนี� ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นั�น โดยคู่สญัญาที+อยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความ
เสี+ยงมีภาระผูกพนัที+จะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซื� อประกนัความเสี+ยงเมื+อเกิด credit event ขึ� นโดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซื� อ
ประกนัความเสี+ยงครบกาํหนดทันที (ในกรณีที+ไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะสิ� นสุดในวนัครบกาํหนดตามปกติ) ทั�งนี�  ไม่
วา่ obligation จะมเีพยีงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ+งกาํหนดให้
ผูข้ายประกนัความเสี+ยงมีหน้าที+ชาํระหนี� เมื+อเกิด credit event ขึ� นกบั obligation รายการใดรายการหนึ+งเป็นรายแรก (First 
to Default Swap) หรือเมื+อเกิด credit event ขึ� นกบั obligation รายการใดรายการหนึ+งในกลุ่ม obligation ซึ+งจะมกีารชาํระ
ราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายนั�น แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื+อเกดิ credit event ขึ� นกบั obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  
   7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ+งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้� อประกนัความเสี+ยงของสินทรพัยอ์า้งอิงที+
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที+จะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเสี+ยงมีภาระผูกพนัที+จะจ่าย
ผลตอบแทนในอตัราคงที+หรืออตัราลอยตวัที+อา้งอิงกบัอตัราดอกเบี� ยตามที+จะตกลงกนั และส่วนที+ลดลง (ถา้มี) ของมลูค่า
ยุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง เพื+อแลกกบัการที+ผูซื้� อประกนัความเสี+ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที+เพิ+มขึ� น (ถา้มี) ของ
มลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเสี+ยง จนกวา่จะเกดิ credit event หรือครบกาํหนดสญัญา (กรณี
ไม่เกิด credit event)  
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     �.0 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที+กาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา
มาตรฐานอื+นตามที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ+งมีขอ้ตกลงที+มีลกัษณะดังนี�   
   �.0., มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ
กฎหมายอื+น  
   �.0.. ไม่มีขอ้กาํหนดที+ทาํใหสิ้ทธิที+กาํหนดไวใ้นตราสารหนี� หรือสญัญาซื� อขายล่วงหน้าที+ credit derivatives นั�น
อา้งอิงเสื+อมเสียไป  
   �.0.0 ไม่มีขอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา 
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื+น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื+นที+จะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษทัจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอื+น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื+นอยา่งใดอยา่งหนึ+ง
หรือหลายอยา่งตามที+ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดดงัต่อไปนี�  เวน้
แต่ในกรณีที+คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเหน็ชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ+มเติม
ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื+น ทั�งนี�  หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือ
สญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการทาํสญัญาในประเทศที+มีหน่วยงานกาํกบัดูแล
ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยที์+เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที+มกีารซื� อขายในตลาดซื� อขายหลกัทรพัย์
ต่างประเทศที+เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที+จดัตั�งและเสนอขายใน GMS  
 
สว่นที* 1 : ตราสาร TS (transferable securities) 
,.  ตราสาร TS  หมายความวา่   ตราสารทางการเงนิใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยส์นิในสว่นอื+นของขอ้ 0.,0.. ซึ+งมี
คุณสมบติัตามหลกัเกณฑท์ี+ครบถว้น ดังนี�  
     ,., ไม่มขีอ้กาํหนดหรือเงื+อนไขที+ทาํใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกวา่มลูคา่เงนิลงทุนในตราสาร  
     ,.. สามารถเปลี+ยนมอืได ้(รวมถึงกรณีที+เป็น B/E P/N หรือ SN ที+มเีงื+อนไขหา้มเปลี+ยนมือแต่กองทุนไดด้าํเนินการให้
มีการรบัโอนสิทธเิรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการที+กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื+อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผูอ้อกตรา
สารได)้  
     ,.0 มีขอ้มลูเกี+ยวกบัตราสารที+ถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรบัปรุงเป็นประจาํอยา่งสมํ +าเสมอ ซึ+งบริษัทจดัการสามารถ
เขา้ถึงไดเ้พื+อนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งสมํ +าเสมอ และมีขอ้มลูราคาที+สะทอ้นมลูคา่ยุติธรรม โดย
ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูที+เชื+อถือไดซึ้+งจดัทาํตามหลักวชิาการอนัเป็นที+ยอมรบัในระดบัสากล  
..  คุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิ+มเติมจากที+กาํหนดในขอ้ ,. 
     .., ในกรณีที+เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที+ออกตราสารดงักล่าวเพื+อชาํระหนี� การคา้ B/E หรือ P/N ดังกล่าวตอ้ง
มีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงันี�   
   ..,.,  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
   ..,..  ธนาคารออมสิน  
    ..,.0  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
   ..,.�  ธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
   ..,./  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
   ..,.-  ธนาคารเพื+อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
   ..,.�  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
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   ..,.�  สถาบนัการเงนิต่างประเทศที+มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม ..,., - ..,.� 
ทั�งนี�  การอาวลัหรือการรบัรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั +งจ่ายหรือผูอ้อกตั wว ทั�งจาํนวนรวมถงึดอกเบี� ย (ถา้มี) 
ตามที+ระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 
     ... การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเงื+อนไขเพิ+มเติมดังนี�  
   2.2.1  SN มีการจ่ายผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ derivatives 
ตามที+ระบุในส่วนที+ - ขอ้ , 
   .....  หากการลงทุนใน SN จะมผีลทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยส์นิใดๆ ทรพัยสิ์นนั�นตอ้งเป็นทรพัยส์นิที+
กองทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ+งกาํหนดโดย International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และเป็นทรพัยสิ์นที+สามารถเปลี+ยนมอืได ้โดยก่อนการลงทุน บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผย
ขอ้มลูเกี+ยวกบัการลงทุนที+อาจทาํใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยสิ์นดงักล่าวไวใ้นหนังสอืชี� ชวนดว้ย 
   ....0  ในกรณีที+เป็น SN ซึ+งมีขอ้กาํหนดหา้มเปลี+ยนมอืผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 
ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื+อบริษัทจดัการรอ้งขอได ้
   ....�  ในกรณีที+เป็น SN ซึ+งเสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎวา่ SN นั�นมีราคาปรากฎในระบบขอ้มลูที+
น่าเชื+อถือไดซึ้+งเป็นที+ยอมรบัโดยทั +วไปของธรรมเนียมปฏบิติัสากล และบริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการจดัใหม้ขีอ้ตกลงกบัผู้
ออก SN ดังต่อไปนี� ก่อนการลงทุน 
        ....�.,  ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาที+เป็นมลูค่ายุติธรรมของ SN ซึ+งเกิดจากวธีิการคาํนวณเดียวกบัที+ใชใ้นการ
คาํนวณราคาที+แสดงในระบบขอ้มลูที+น่าเชื+อถือดงักล่าว ใหบ้ริษัทจดัการ ทุกวนัที+ ,/ และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั�งนี�  
ในกรณีที+วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการใหค้าํนวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมภายในวนัทาํการถดัไป   
        ....�..  ในกรณีที+เกิดเหตุการณที์+ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อย่างมีนัยสาํคญั ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาที+
เป็นมลูคา่ยุติธรรมของ SN มายงับริษทัจดัการทนัที 
 
สว่นที* 2 : ทรพัยสิ์นประเภทหน่วย CIS  
ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี�  
กรณีเป็นหน่วยที*การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายตา่งประเทศ  
,. กรณีเป็นหน่วย CIS  
     ,., มคุีณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร TS ในขอ้ 0.,0.. ส่วน
ที+ , ขอ้ ,., ขอ้ ,.. และขอ้ ,.0 
     ,.. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที+มีลกัษณะดังนี�  
   ,..., การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศที+กาํกบัดูแลดา้นหลักทรพัย์
และตลาดซื� อขายหลกัทรพัยซึ์+งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที+มีการซื� อขายใน
ตลาดซื� อขายหลกัทรัพยต่์างประเทศที+เป็นสมาชิกของ WFE  
   1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดูแลที+เป็นสมาชิกสามญั
ของ IOSCO    
   ,...0 ในกรณีที+กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว
ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุนเพื+อผูล้งทุนรายยอ่ยของ
ประเทศนั�น 
     ,.0 ประเทศที+กาํกบัดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพียงพอ ทั�งนี�  ตาม
รายชื+อประเทศที+สาํนักงานกาํหนด 
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     ,.� ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวตอ้งมีการจาํกดัการ
กูยื้มไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตุจาํเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั +วคราวเท่านั�น และมีนโยบายการลงทุนดงันี�  (ไมใ่ชก้บั
การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ+งเป็นกองทุนรวมทองคาํที+ลงทุนในทองคาํแท่ง)      
   ,.�., มกีารลงทุนในทรพัยสิ์นเมื+อใชว้ธีิคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 
entity limit ของกองทุนรวมนั�น ทั�งนี�  หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยสิ์นที+เป็น SIP 
   ,.�.. มกีารลงทุนในทรพัยสิ์นเมื+อใชว้ธีิคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
product limit สาํหรบัทรพัยสิ์นที+เป็น SIP ของกองทุนรวมนั�น 
   ,.�.0 มกีารลงทุนใน derivatives ที+เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนรวมนั�น 
   ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที+กองทุนรวมลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนที+มุ่งเนน้ลงทุนในทรพัยสิ์นซึ+งเป็นประเภท
และชนิดเดียวกบัที+กองทุนรวมสามารถลงทุนได ้และเมื+อนําทรพัยส์นิที+ไมส่ามารถลงทุนไดม้าคาํนวณตามสดัส่วน (pro 
rata) แลว้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ .� ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว 
     ,./ ในกรณีที+กองทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้ง
ไม่ใช่กองทุนที+มีลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีที+มีความจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อ
หน่วย ทั�งนี�  โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน โดยก่อนการลงทุนในลกัษณะดังกล่าวไวใ้นหนังสือชี� ชวนดว้ย 
.. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากที+กาํหนดในขอ้ 0.,0.. ส่วนที+ . ขอ้ , 
     .., มคุีณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสาร TS ในขอ้ 0.,0.. ส่วน
ที+ , ขอ้ ,., ขอ้ ,.. และขอ้ ,.0 
     ... จดทะเบียนในตลาดซื� อขายหลกัทรพัยต์่างประเทศที+เป็นสมาชกิของ WFE 
 
สว่นที* 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตราสารเทยีบเทา่เงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงนิฝากในสถาบนัการเงนิต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงนิฝากของผูร้บัฝากดังนี�   
,. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที+ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
.. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที+มลีกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้ับฝากตามขอ้ 0.,0., ส่วนที+ 0 : ทรพัยส์นิประเภทเงนิฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ขอ้ ,. – 9.  
 
สว่นที* 4 : ธุรกรรมประเภทการซื� อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑที์+สาํนักงานก.ล.ต.กาํหนด 
 
สว่นที* 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑที์+สาํนักงานก.ล.ต.กาํหนด  
 
สว่นที* 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี�   
,. ประเภท underlying derivatives ที+กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใดอย่างหนึ+งหรือหลายอย่างดงันี�   
     ,., ทรพัยสิ์นที+กองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนที+ , - /  
     ,.. อตัราดอกเบี� ย  
     ,.0 อตัราแลกเปลี+ยนเงนิ  
     ,.� เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้ 
     ,./ ดัชนีเงนิเฟ้อ ดชันีที+มอีงคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 
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     1.6 ดชันีที+มีองคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
     1.7 underlying อื+นตามที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ+มเติม  
ในกรณีที+ derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที+อา้งอิงดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือ
ราคาสญัญาซื� อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั�น  ทั�งนี�  ราคาของ underlying อื+นที+ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที+เป็น
องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที+ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย  
 
.. เงื+อนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเมื+อ  
     .., กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี+ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที+จะลงทุนไวอ้ย่างชดัเจนใน
โครงการ  
     ... เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ+งดังนี�   
   2.2.1 derivatives on organized exchange  
   ..... กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญาอกีฝ่ายหนึ+งเป็นนิติบคุคลที+ไดร้บัอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ derivatives ที+อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยที์+เป็น
สมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที+เป็นสมาชกิของ WFE  
     ..0 ในกรณีที+จะตอ้งมกีารชาํระหนี� ดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื+อ derivatives สิ� นสุดลง สินคา้นั�นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที+
กองทุนสามารถลงทุนได ้ทั�งนี�  ไม่วา่กองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมีหน้าที+ส่งมอบสินคา้นั�นก็ตาม  

 
0. หลกัเกณฑเ์พิ+มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที+ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตามขอ้ 1.5 ดชันีดังกล่าวตอ้งมลีกัษณะดังนี�   
     0., เป็นดชันีที+มีการกาํหนดวธิกีารคาํนวณไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ 
ที+นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมีการคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทั�งนี�  
underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมกีารเคลื+อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระดว้ย  
     0.. เป็นดชันีที+มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ+งดังนี�   
   0..., ดัชนีที+มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที+มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ+งดังนี�   
      0...,., ดชันีที+องคป์ระกอบแต่ละตวัมีนํ�าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของนํ�าหนักทั�งหมด  
      0...,.. ดชันีที+องคป์ระกอบตวัใดตัวหนึ+งมีนํ�าหนักนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของนํ�าหนักทั�งหมด ใน
กรณีที+เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตัวอื+นตอ้งมีนํ�าหนักไมเ่กินอตัราที+กาํหนดในขอ้ 0...,., 
การพจิารณาการกระจายนํ�าหนักตามขอ้ 0...,., และขอ้ 0...,.. ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที+เกี+ยวขอ้งกบัทองคาํหรือ
นํ�ามนัดิบมาพิจารณา  
   0..., ดัชนีอื+นใดนอกจากขอ้ 0...,ที+เป็นไปตามเงื+อนไขครบถว้นดงันี�   
      0....., เป็นดชันีที+มีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที+กองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  
      0...... เมื+อคาํนวณเงนิลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหนึ+งวา่กองทุนลงทุนในตราสารหรือ
สญัญานั�นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั�น  
     0.0 เป็นดชันีที+ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที+มีความน่าเชื+อถือและทาํหน้าที+ไดอ้ยา่งอสิระจากบริษทัจดัการ ทั�งนี�  หาก
ปรากฏวา่สถาบนัดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย  
     0.� มีการแสดงดชันีนั�น ๆ อยา่งต่อเนื+องเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสื+อที+มีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ ์
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     0./ ในกรณีที+เป็นดชันีเงนิเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ
ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคาํนวณจากราคาสินคา้และบริการที+บริษัทจดัการ แสดงใหเ้ห็นไดว้า่วิธีการคาํนวณ
ของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงนิเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
�. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยส์ินที+เพยีงพอต่อการชาํระหนี� ตามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษทัจดัการตอ้งจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนที+มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจาํนวนที+เพียงพอต่อภาระที+กองทุนอาจตอ้ง
ชาํระหนี� ตามขอ้ตกลงเมื+อ derivatives สิ� นสุดลงไวต้ลอดเวลาที+ไดล้งทุนใน derivatives นั�น และเป็นไปตามที+สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 
/. หลกัเกณฑเ์พิ+มเติมสาํหรบัการลงทุนที+มีวตัถุประสงคเ์พื+อการลดความเสี+ยง  
ในกรณีที+บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที+ underlying ไม่ใช่สิ+งเดียวกบัทรพัยสิ์นที+จะลดความเสี+ยง การลงทุนใน 
derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 
-. หลกัเกณฑเ์พิ+มเติมสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  
บริษทัจดัการจะจดัใหม้ขีอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังนี�   
     -., ใหคู้่สญัญาอกีฝ่ายหนึ+งคาํนวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัที+ 15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั�งนี�  ในกรณีที+วนัดังกล่าวเป็นวนัหยุดทําการของบริษทัจดัการ ใหค้าํนวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรม
ภายในวนัทาํการถดัไป  
     -.. ในกรณีที+เกดิเหตุการณที์+ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาํคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ+งคาํนวณ
และแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทนัที  
     -.0 คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ+งยินยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เมื+อบริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 
 
�. หลกัเกณฑเ์พิ+มเติมสาํหรบัการเขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives  
บริษทัจดัการตอ้งปฏิบติัตามเงื+อนไขดงันี�   
     �., เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื+อการลดความเสี+ยงเท่านั�น  
     �.. เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที+มลีกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกบัธุรกรรมอยา่งหนึ+งอยา่งใด 
ดงันี�   
   7.2.1 Credit Default Swap : ซึ+งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้� อประกนัความเสี+ยงดา้นเครดิตที+เกี+ยวขอ้งกบั
ความสามารถในการชาํระหนี� ตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation นั�น โดยคู่สญัญาที+อยู่ในฐานะผูข้ายประกนัความ
เสี+ยงมีภาระผูกพนัที+จะตอ้งชาํระเงนิตามขอ้ตกลงซื� อประกนัความเสี+ยงเมื+อเกิด credit event ขึ� นโดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซื� อ
ประกนัความเสี+ยงครบกาํหนดทันที (ในกรณีที+ไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะสิ� นสุดในวนัครบกาํหนดตามปกติ) ทั�งนี�  ไม่
วา่ obligation จะมเีพยีงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ+งกาํหนดให้
ผูข้ายประกนัความเสี+ยงมีหน้าที+ชาํระหนี� เมื+อเกิด credit event ขึ� นกบั obligation รายการใดรายการหนึ+งเป็นรายแรก (First 
to Default Swap) หรือเมื+อเกิด credit event ขึ� นกบั obligation รายการใดรายการหนึ+งในกลุ่ม obligation ซึ+งจะมกีารชาํระ
ราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายนั�น แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื+อเกดิ credit event ขึ� นกบั obligation ทุกรายการ
ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  
   7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ+งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้� อประกนัความเสี+ยงของสินทรพัยอ์า้งอิงที+
เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที+จะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเสี+ยงมีภาระผูกพนัที+จะจ่าย
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ผลตอบแทนในอตัราคงที+หรืออตัราลอยตวัที+อา้งอิงกบัอตัราดอกเบี� ยตามที+จะตกลงกนั และส่วนที+ลดลง (ถา้มี) ของมลูค่า
ยุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง เพื+อแลกกบัการที+ผูซื้� อประกนัความเสี+ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที+เพิ+มขึ� น (ถา้มี) ของ
มลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเสี+ยง จนกวา่จะเกดิ credit event หรือครบกาํหนดสญัญา (กรณี
ไม่เกิด credit event)  
     �.0 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที+กาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา
มาตรฐานอื+นตามที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ+งมีขอ้ตกลงที+มีลกัษณะดังนี�   
   �.0., มผีลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ
กฎหมายอื+น  
   �.0.. ไม่มีขอ้กาํหนดที+ทาํใหสิ้ทธิที+กาํหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี� หรือสญัญาซื� อขายล่วงหนา้ที+ credit derivatives 
นั�นอา้งอิงเสื+อมเสียไป  
   �.0.0 ไม่มีขอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา  
 
3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื*น เพื*อเป็นทรพัยสิ์นของกองทนุรวม :  

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื+น เพื+อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  
บริษทัจดัการจะลงทุนหรือมไีวซึ้+งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื+น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื+นเพื+อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 
ตามที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดงัต่อไปนี�  ในกรณีที+
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี+ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม
ประกาศที+แกไ้ขดว้ย 
 
สว่นที* 1 : อตัราสว่นการลงทุนที*คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  
.., กรณีมี credit rating อยูใ่น . อนัดับแรกขึ� นไป 

  
ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

... กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ตํ +ากวํ +า 

. อนัดับแรก 
ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามที+ระบใุนขอ้ 0.,0., ส่วนที+ . ขอ้ , และขอ้ 0.,0.. 
ส่วนที+ . ขอ้ , 

ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

4 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที+ผูร้บัฝากหรือผูอ้อก 
ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ+งดังนี�  
�., มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  
�.. เป็นธนาคารออมสิน ทั�งนี�  เฉพาะเงนิฝากหรือตราสาร 
ที+รฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 
 

5 ตราสารที+มลีกัษณะครบถว้นดังนี�  
/., เป็นตราสารหนี�  ตราสารกึ+งหนี� กึ+งทุน หรือศุกูก ที+ผูอ้อกจดัตั�งขึ� น
ตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศที+ไดร้ับอนุญาตให้

ไม่เกินอตัราดงันี�  แลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่ 

1. 10% หรือ 
2. นํ�าหนักของตราสารที+ลงทุนใน 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 
/.. เป็นตราสารที+มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ+งดังนี�  
/..., ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 
/.... ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทั +วไปโดยมรีายละเอียดตาม
แบบ filing 
/...0 ในกรณีที+เป็นตราสารที+มกีาํหนดวนัชาํระหนี� นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
0�� วนั นับแต่วนัที+ลงทุน ที+ไมไ่ดม้ีลกัษณะตาม /..., หรือ /.... ผูม้ี
ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี�  
/...0., ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิ  
/...0.. ธนาคารออมสิน  
/...0.0 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
/...0.� ธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
/...0./ บรรษัทตลาดรองสนิเชื+อที+อยู่อาศยั  
/...0.- ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย  
/...0.� ธนาคารเพื+อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
/...0.� ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
/...0.� บล. 
/.0 เสนอขายในประเทศไทย 
/.� มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
/./ ในกรณีที+เป็นตราสารที+มีกาํหนดวนัชาํระหนี� มากกวา่ 0�� วนั 
นับแต่วนัที+ลงทุนตอ้งขึ� นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 
market 

benchmark + 5% 

  

6 ทรพัยสิ์นดงันี�  
-., ตราสารที+มลีกัษณะครบถว้นดงันี�   
-.,., เป็นตราสารหนี�  ตราสารกึ+งหนี� กึ+งทุน SN หรือศุกูก ที+ผูอ้อก
จดัตั�งขึ� นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั�นในต่างประเทศ
หรือผูอ้อกจดัตั�งขึ� นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 
ต่างประเทศที+ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ
เป็นตราสาร Basel III 
-.,.. มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 
-.,.0 เป็นตราสารที+มีลกัษณะอย่างใดอยา่งหนึ+งดังนี�  
-.,.0., ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบยีนใน SETหรือในตลาดซื� อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ 
-.,.0.. ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั +วไป  โดยมรีายละเอยีดตาม
แบบ filing 
-.,.0.0 ในกรณีที+เป็นตราสารที+มีกาํหนดวนัชาํระหนี� น้อยกวา่หรือ

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี�  แลว้แต่อตัราใดจะ
สูงกวา่ 

1. 10% หรือ 
2. นํ�าหนักของทรพัยสิ์นที+ลงทุนใน 

benchmark + 5%  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
เท่ากบั 0�� วนั นับแต่วนัที+ลงทุน ที+ไมไ่ดมี้ลกัษณะตาม -.�.0., หรือ 
-.,.0.. ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดังนี�  
-.,.0.0., บุคคลตามขอ้ /...0., – 5.2.3.9 
-.,.0.0.. สถาบนัการเงนิระหว่างประเทศที+ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
-.,.0.0.0 สถาบนัการเงนิต่างประเทศที+มีลกัษณะทาํนองเดียวกบั  
บุคคลตามขอ้ -.,.0.0., – 6.1.3.3.2 
-.,.� ในกรณีที+เป็นตราสารที+มีกาํหนดวนัชาํระหนี� มากกวา่ 0�� วนั 
นับแต่วนัที+ลงทุนตอ้งขึ� นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 
market 
-..  ธุรกรรมดงันี�  ที+คู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดับ investment 
grade 
-...,วreverse repo 
-....วOTC derivatives 
-.0  หน่วย CIS ตามที+ระบุในขอ้ 0.,0., ส่วนที+ . ขอ้ . และขอ้ 
0.,0.. ส่วนที+ . ขอ้ . ที+จดทะเบียนซื� อขายหรืออยู่ในระหวา่ง IPO 
เพื+อการจดทะเบียนซื� อขายในกระดานซื� อขายหลกัทรพัย ์สาํหรบัผู้
ลงทุนทั +วไปของ SET หรือของตลาดซื� อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่
ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวที+อยูร่ะหวา่งดาํเนินการแกไ้ขเหตุที+อาจทาํใหม้ี
การเพกิถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซื� อขายใน SET หรือในตลาด
ซื� อขายหลกัทรัพยต่์างประเทศ)   

7 ทรพัยสิ์นอื+นนอกเหนือจากที+ระบใุนขอ้ , – ขอ้ - (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี�  ไม่มขีอ้กาํหนดเกี+ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคู่สญัญา 
แลว้แต่กรณี 
             1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื+อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
              2. derivatives on organized exchange 
 
สว่นที* 2 : อตัราสว่นการลงทุนที*คาํนวณตามกลุม่กิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษัททุกบริษัทที+อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงนิกบับริษัทดงักล่าว  
  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ+งดังนี�  แลว้แต่ 
อตัราใดจะสูงกวา่ 

1. 25% หรือ 
2. นํ�าหนักของทรพัยสิ์นที+ลงทุนใน  
benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี�  ไม่มขีอ้กาํหนดเกี+ยวกบั group limit  
                      1. เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื+อการดาํเนินงานของกองทุนรวม  
                      2. derivatives on organized exchange 
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สว่นที* 3 : อตัราสว่นการลงทุนที*คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น (product limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
1 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก B/E หรือ P/N ที+นิติบคุคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั +งจ่าย หรือคู่สญัญา ดังนี�  
,., ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที+มกีฎหมายเฉพาะจดัตั�งขึ� น 
,.. ธพ. 
,.0 บง. 
,.� บค. 
,./ บรรษัทตลาดรองสินเชื+อที+อยู่อาศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นที+กองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธิ�มาจาก
คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 
derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน �/% เฉลี+ยในรอบปีบญัชี  
เวน้แต่เป็นกองทุนรวมที+มอีายุโครงการน้อย
กว่า , ปี ใหเ้ฉลี+ยตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมที+อายุ
กองทุนคงเหลือนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั - เดือน 
ทั�งนี�  เฉพาะกองทุนรวมที+มอีายุโครงการ
มากกวา่หรือเท่ากบั , ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงันี�  
2.1 B/E หรือ P/N ที+มเีงื+อนไขหา้มเปลี+ยนมือแต่กองทุนรวมได้
ดาํเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการ
ที+กฎหมายกาํหนด หรือมเีงื+อนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได ้
2.2 SN (แต่ไมร่วมถึง SN ซึ+งจดทะเบียนกบั TBMA และมีการ
เสนอขายตามหลกัเกณฑที์+กาํหนดไว่ในประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
ตราสารหนี� ที+ออกใหม)่ 
2.3 เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากที+มรีะยะเวลาการฝาก
เกิน ,. เดือน 
2.4 total SIP ตามขอ้ / ของส่วนนี�  
(ขอ้นี� ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 
hold ที+ลงทุนใน B/E P/N SN เงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิ
ฝาก ที+มีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน
รวม หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื+อใหท้รพัยสิ์นดังกล่าวมี
อายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ+งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ � ในส่วนที+ , : อตัราส่วน

การลงทุนที+คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single 
entity limit) แต่ไมร่วมถึงตราสารหนี�  ตราสารกึ+งหนี� กึ+งทุน หรือ 
SN ที+ลกัษณะครบถว้นดังนี�  
/., มีลกัษณะตามขอ้ 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ - ส่วนที+ , ตรา
ส่วนการลงทุนที+คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single 

รวมกนัไม่เกิน ,/% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
entity limit) 
/.. มี credit rating อยูใ่นระดบัตํ +ากวา่ investment grade หรือไม่
มี credit rating 

6 derivatives ดงันี�   
6.1 การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที+มวีตัถุประสงคเ์พื+อการลด
ความเสี+ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูคา่ความเสี+ยงที+มอียู ่

-.. การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที+มใิช่เพื+อการลดความเสี+ยง 
(non-hedging) 

global exposure limit 
กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 
จาํกดั net exposure ที+เกิดจากการลงทุนใน 
derivatives โดยตอ้งไม่เกิน ,��% ของ NAV 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพื+อการดาํเนินงานของ กองทุนรวมไม่มีขอ้กาํหนดเกี+ยวกบั 
product limit 
ทั�งนี�  การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที+แกไ้ขเพิ+มเติม  

สว่นที* 4 : อตัราสว่นการลงทุนที*คาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที*ลงทนุ (concentration limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
1 ตราสารหนี�  ตราสารกึ+งหนี� กึ+งทุน ตรา

สาร Basel III และศุกูกของผูอ้อกรายใด
รายหนึ+ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี� ภาครฐั
ไทยหรือตราสารหนี� ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี� สินทางการเงิน (financial liability) ของผู ้
ออกตราสารรายนั�น ตามที+เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
ล่าสดุ ทั�งนี�  ในกรณีที+ผูอ้อกตราสารมีหนี� สินทางการเงนิที+ออกใหมก่่อนครบรอบ
ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงนิล่าสุด บริษัทจดัการ อาจ
นํามลูคา่หนี� สนิทางการเงนิดังกล่าวมารวมกบัมลูคา่หนี� สินทางการเงนิตามงบ
การเงนิล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหนี� สินทางการเงนินั�นจะตอ้งเป็นขอ้มลูที+มีการ
เผยแพร่เป็นการทั +วไป และ ในกรณีที+ผูอ้อกตราสารไมม่ีหนี� สินทางการเงนิ
ตามที+เปิดเผยไวใ้นงบการเงนิสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชล่ีาสุด (รวมถึงกรณียงั
ไม่ครบกาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครั�งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ช้
อตัราส่วนไมเ่กนิ 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี� ของ
ผูอ้อกรายนั�นเป็นรายครั�ง เวน้แต่ ในกรณีที+ผูอ้อกตราสารไดม้ีการยื+นแบบ filing 
ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นราย
โครงการ 
 
1.2 ในกรณีที+กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี� โดยเป็นตราสารที+ออกใหมแ่ละมี 
credit rating อยูใ่นระดบัตํ +ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บริษทัจดัการลงทุนเพื+อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนั
รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นราย
ครั�ง เวน้แต่กรณีที+ผูอ้อกตราสารไดม้กีารยื+นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์นิ อตัราสว่น  
(bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 
 
(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที+ออกโดยบุคคลดงันี�  
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
2. ธนาคารออมสิน 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
4. ธนาคารเพื+อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื+อที+อยูอ่าศยั 
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
แห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื+อการส่งออกและนําเขา้แหง่ประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 
9. บล. 
10. สถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศที+ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
11. สถาบนัการเงนิต่างประเทศที+มีลกัษณะทาํนองเดียวกบับุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ+ง - ไม่เกิน , ใน 0 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั�งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS 
ต่างประเทศที+ออกหน่วยนั�น  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที+มีลกัษณะครบถว้น
ดงันี�  โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
,. มีขนาดเล็ก 
.. จดัตั�งขึ� นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน . ปี 
0. เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั�งนี�  การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที+แกไ้ขเพิ+มเติม  
 
สว่นที* 5 : การดาํเนินการเมื*อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี*กาํหนด  
(1) ในกรณีที+กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑที์+กาํหนด แต่ต่อมาทรพัยสิ์นที+ลงทุนมีคุณสมบติัที+เปลี+ยนแปลงไป
จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบตัิในการเป็นทรพัยสิ์นที+กองทุนสามารถลงทุนไดอี้กต่อไป บริษทัจดัการตอ้งดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี�   
(1.1) จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี+ยวกบัชื+อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที+ทรพัยสิ์นขาดคุณสมบติั และ
จดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที+เกดิกรณีดังกล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวที้+
บริษทัจดัการ  
(1.2) จาํหน่ายทรพัยสิ์นที+ขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกินกวา่ 
90 วนันับแต่วนัที+ทรพัยสิ์นนั�นขาดคุณสมบติั เวน้แต่เป็นกรณีตามส่วนที+ / ขอ้ (0)  
(1.3) เมื+อบริษัทจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นที+ขาดคุณสมบตั ิหรือทรัพยสิ์นที+ขาดคุณสมบติัมีคุณสมบติัเปลี+ยนแปลง
ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑที์+กาํหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกี+ยวกบัชื+อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนใน
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ทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัที+ไดจ้าํหน่ายทรพัยส์นินั�นออกไปหรือวนัที+ทรพัยสิ์นมีการเปลี+ยนแปลงคุณสมบตัิ แลว้แต่กรณี 
และใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที+เกดิกรณีดังกล่าว  
ในกรณีที+บริษัทจดัการไม่สามารถจาํหน่ายทรัพยสิ์นที+ขาดคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ (1) (1.2) บริษทัจดัการตอ้งจดัทาํ
รายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ+ง พรอ้มสาเหตุที+ไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นดังกล่าว และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดังกล่าว 
 
(2) ในกรณีที+กองทุนมกีารลงทุนเป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที+กาํหนดแต่ต่อมามกีรณีดงัต่อไปนี�  จนเป็นเหตุใหไ้ม่
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน  

 กรณีที+กองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนที+มีอยู่เดิมนั�น  

 กรณีที+กองทุนไดร้บัทรัพยสิ์นมาจากการบริจาค  

บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี�  โดยอนุโลม 
(2.1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอยีดเกี+ยวกบัประเภท จาํนวน อตัราสว่นการลงทุนและวนัที+การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวที้+บริษัทจดัการ 
  (2.2)  ไมล่งทุนเพิ+มเติมในทรพัยสิ์นที+เกินอตัราสว่นการลงทุนจนกวา่จะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน
การลงทุนที+กาํหนด 
  (2.3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที+กาํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น
สาํคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงันี�  เวน้แต่เป็นกรณีตามส่วนที+ 5 ขอ้ (3) 
(ก)  30 วนันับแต่วนัสิ� นรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที+ไม่เป็นไปตามอตัราสว่นการลงทุนที+คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น 
สาํหรบัการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝาก ตั wวแลกเงนิหรือตั wวสญัญาใชเ้งิน ตามสว่นที+ 3 ขอ้ 1 
(ข)  90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สาํหรบักรณีอื+นใดนอกเหนือจากกรณีตามสว่นที+ 5 ขอ้ (2) (2.3) (ก) 
  (2.4)  เมื+อบริษัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที+กาํหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัทาํ
รายงานขอ้มลูเกี+ยวกบัชื+อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดังกล่าว รวมถึงวนัที+สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที+สามารถแกไ้ขจน
เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้
ในกรณีที+บริษัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที+กาํหนดตามขอ้ (2.3)(ก) หรือ (ข) บริษทั
จดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูตามวรรคหนึ+ง พรอ้มสาเหตุที+ไมส่ามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว 
และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.  และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลา
ดงักล่าว 
 
(3) ในกรณีที+มเีหตุสดุวสิยัหรือเหตุจาํเป็นอื+นใดทาํใหบ้ริษทัจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพื+อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์+กาํหนดในส่วนที+ / ขอ้ (1)(1.2) หรือขอ้ (.)(..0)(ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นวา่การดาํเนินการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถึง
ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และตอ้งส่งรายงานเกี+ยวกบัการดาํเนินการของบริษัทจดัการในเรื+องดังกล่าวต่อสาํนักงาน 
ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที+ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์ังกล่าว 
ทั�งนี�  ในการจดัส่งรายงานดังกล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสามารถดาํเนินการโดยวธีิการเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทจดัการแทนได ้
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สว่นที* 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบง่ประเภทของกองทุน  
(,) ในการคาํนวณสดัส่วนการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษทัจดัการอาจไมนั่บช่วงเวลาดังนี�  รวมอยูด่ว้ย
ก็ได ้ทั�งนี�  จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั 
(,.,) ช่วงระยะเวลา 0� วนันับแต่วนัที+จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 
(,..) ช่วงระยะเวลา 0� วนัก่อนเลิกกองทุน 
 
(2) ในกรณีที+กองทุนมสีดัส่วนการลงทุนไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี�   
(2.1) จดัทาํรายงานเกี+ยวกบัการลงทุนที+ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทั�งเหตุผลที+ทาํใหม้ีการลงทุนไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมทั�งจดัสง่ต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 
วนัทาํการนับแต่วนัที+ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวที้+บริษัทจดัการ 
 (2.2) ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาํเนินการเปลี+ยนแปลง
ประเภทของกองทุน ทั�งนี�  ตามหลักเกณฑที์+กาํหนดในขอ้ (3) ในสว่นที+ 6 การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม
การจดัแบ่งประเภทของกองทุน  
 
(3) ในกรณีที+การลงทุนของกองทุนรวมไมเ่ป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการ
จะดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที+สดัส่วนการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปลี+ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว  
ในการเปลี+ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ+ง บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีวิธีการในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยลง
ทุนเดิมในการที+จะออกจากกองทุนรวมก่อนที+การเปลี+ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบ้งัคบั โดยวิธีการดงักล่าว
ตอ้งมีระยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั�งเมื+อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปลี+ยนแปลง
ประเภทของกองทุนรวมแลว้ บริษัทจดัการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย
จนกวา่การเปลี+ยนแปลงดงักล่าวจะมผีลใชบ้งัคบั และในกรณีที+ครบกาํหนด 90 วนันับแต่วนัที+สดัสว่นการลงทุนไมเ่ป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี+ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไมม่ีผลใชบ้งัคบั บริษัทจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุนรวมนั�นเพิ+มเติม 
 
4. การแบง่ชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
 
4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่ม ี 
 
4.3. รายละเอยีดเพิ+มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่ม ี 
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5. การเสนอขายหน่วยลงทนุครั�งแรก :  
 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก :  

- Internet 
- บริษัทจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืน 
 
5.2. รายละเอยีดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก :  

บริษทัจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนทั +วไปในราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั�ง
แรกที+ระบุในหนังสือชี� ชวน โดยบริษทัจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วย
ลงทุน ทั�งนี�  หากมีการสั +งซื� อหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงนิทุนจดทะเบียนก่อนสิ� นสุดระยะเวลาเสนอขาย บริษัทจดัการ
สามารถจะปิดการเสนอขาย โดยประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
 
อย่างไรกต็าม กองทุนสงวนสิทธิที+จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื+อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา 
พลเมอืงสหรฐัอเมริกาหรือผูที้+มถิี+นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ+งโดยปกติมีถิ+นที+อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง
ทรพัยสิ์นของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้สว่นซึ+งจดัใหมี้ขึ� นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 
 
5.2.1 วธีิการขอรบัหนังสือชี� ชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  
ผูส้นใจสั +งซื� อหน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี� ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัที+ผูล้งทุนควรทราบและเอกสารที+เกี+ยวขอ้งกบัการ
สั +งซื� อหน่วยลงทุนไดที้+บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการในระยะเวลาเสนอขาย  
สาํหรบัผูล้งทุนที+ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เงื+อนไข และวิธีการเปิดบญัชี
กองทุนตามที+บริษัทจดัการกาํหนด  
 
5.2.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 
5.2.2.1 กรณีบคุคลธรรมดา  
(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึ+งลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  
หรือหลักฐานอื+นใดที+บริษัทจดัการกาํหนด 
5.2.2.2 กรณีนิติบุคคล  
(1) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
(2) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคับของบริษทั  
(3) ตวัอยา่งลายมือชื+อผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื+อนไขการลงนาม  
(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ซึ+งลงนามรับรองความถูกตอ้ง  
หรือหลักฐานอื+นใดที+บริษัทจดัการกาํหนด 
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5.2.3 วธีิการสั +งซื� อหน่วยลงทุน  
ผูส้นใจสั +งซื� อหน่วยลงทุนสามารถสั +งซื� อหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืน
หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํสั +งซื� อหน่วยลงทุนเพื+อแสดงความจาํนงในการสั +งซื� อหน่วย
ลงทุนโดยระบุรายละเอยีดต่าง ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน  
 
5.2.4 การรบัชาํระและการเก็บรกัษาเงนิค่าซื� อหน่วยลงทุน  
ผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนตอ้งชาํระค่าซื� อหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนที+ระบุไวใ้นคาํสั +งซื� อหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเงินสด หรือ
เช็ค ดราฟต ์คาํสั +งจา่ยเงนิหรือวิธีอื+นใด โดยในกรณีที+สั +งซื� อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อม
เฉพาะสั +งจ่ายเพื+อเขา้บญัชีเงนิฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซื� อกองทุน บลจ. กสกิรไทย" ที+บริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี� แบงก ์ 
กรณีที+สั +งซื� อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงนิสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสั +ง
จ่ายเงนิ การหกับญัชเีงนิฝากธนาคาร หรือวธีิอื+นใดที+ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงนิไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะสั +งจ่ายเพื+อ
เขา้บญัชีเงนิฝากกระแสรายวนัในชื+อกองทุน  
กรณีที+สั +งซื� อหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนรายอื+น ผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงนิสด 
หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสั +งจ่ายเงนิ หรือวธีิอื+นใด โดยผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสั +งจ่ายเพื+อเขา้บญัชีเงินฝากกระแส
รายวนัในนาม "บญัชีจองซื� อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที+บริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยู
โอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี� แบงก ์ 
บริษทัจดัการขอสงวนสิทธิที+จะปรบัปรุงเปลี+ยนแปลงขอ้มลูเกี+ยวกบับญัชีรบัชาํระค่าซื� อหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถอืวา่
ปฏบิติัผิดไปจากรายละเอยีดโครงการ  
กรณีที+ผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนชาํระค่าสั +งซื� อหน่วยลงทุนดว้ยวธีิอื+นใดที+มิใช่เงนิสด ผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัที+ใหบ้ริษัท
จดัการสามารถเรียกเก็บเงนิไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย  
 
5.2.5 เงื+อนไขการสั +งซื� อหน่วยลงทุน  
การสั +งซื� อหน่วยลงทุนจะสมบรูณ์ต่อเมื+อบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงนิค่าสั +งซื� อ
หน่วยลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื+อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคาํสั +งซื� อหน่วยลงทุนนั�นได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
กองทุนสงวนสิทธิที+จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื+อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมือง
สหรฐัอเมริกาหรือผูที้+มถิี+นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ+งโดยปกติมีถิ+นที+อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ+งจดัใหม้ขีึ� นและดําเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  
อย่างไรกต็าม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสั +งซื� อหน่วยลงทุน ในกรณีที+บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เหน็วา่
การสั +งซื� อหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื+อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จดัการ หรือมผีลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีที+เมื+อบริษัทจดัการพบวา่
บริษทัจดัการจะไมส่ามารถปฏบิติัหน้าที+ที+เกี+ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign 
Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 
ในการชาํระค่าสั +งซื� อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระคา่สั +งซื� อหน่วยลงทุนทั�งจาํนวนดว้ยเงนิ ยกเวน้กรณีผูถ้อื
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หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื+นที+บริษทัจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ เพื+อซื� อหน่วยลงทุนของ
กองทุน บริษทัจดัการอาจดาํเนินการใหม้กีารหกักลบกนัได ้ 
 
5.2.6 วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั +งซื� อหน่วยลงทุน  
หลงัจากสิ� นสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิดการเสนอขายแลว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ส้ั +งซื� อหน่วยลงทุน 
โดยคาํนวณจากจาํนวนเงนิที+ไดร้บัชาํระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนโดยจาํนวนหน่วยลงทุนที+ไดร้บัจดัสรรจะคาํนวณ
เป็นทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที+ 5 ทิ� ง  
กรณีที+ผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนชาํระค่าสั +งซื� อเป็นเชค็ ดราฟต ์คาํสั +งจ่ายเงนิ หรือวิธีอื+นใด บริษทัจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน
ใหแ้กผู่ส้ั +งซื� อหน่วยลงทุน เมื+อบริษทัจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงนิจากเช็ค 
ดราฟต ์คาํสั +งจ่ายเงนิ หรือวธีิการอื+นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัที+บริษัทจดัการไดร้บัเงนิคา่สั +งซื� อหน่วยลงทุนดังกล่าวตอ้ง
เป็นวนัที+อยู่ในระหวา่งระยะเวลาเสนอขาย  
ในกรณีที+จาํนวนเงนิที+ระบุในคาํสั +งซื� อหน่วยลงทุนไมต่รงกบัจาํนวนเงนิที+บริษัทจดัการไดร้บัชาํระบริษทัจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงนิที+ไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 
ในกรณีที+มีการสั +งซื� อหน่วยลงทุนเกินกวา่มลูค่าโครงการที+จดทะเบียนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะ
จดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหนึ+งและวรรคสองของขอ้นี�  โดยใชห้ลกัการ "สั +งซื� อก่อนไดก้่อน" ตามวนัและเวลาที+ไดร้บั
คาํสั +งซื� อหน่วยลงทุน ในกรณีสั +งซื� อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรร
จาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที+สั +งซื� อ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ั +งซื� อหน่วย
ลงทุนพรอ้มกนันั�น  
อย่างไรกต็าม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที+บริษทัจดัการไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่การ
จดัสรรในกรณีดงักล่าวจะทาํใหม้ผีลกระทบต่อชื+อเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 
หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีที+เมื+อบริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที+ที+เกี+ยวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ได ้หรือตามที+ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด โดยไมต่อ้งแจง้ใหผู้ส้ั +งซื� อหน่วยลงทุน
ทราบล่วงหน้า  
 
5.2.7 การคนืเงนิคา่สั +งซื� อหน่วยลงทุน  
เมื+อสิ� นสุดระยะเวลาการเสนอขายแลว้หากปรากฏวา่บริษัทจดัการไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูที้+ไดร้ับการเสนอ
ขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย บริษัทจดัการจะยุติการจาํหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงนิค่าสั +งซื� อหน่วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ใด ๆ ที+เกิดขึ� นจากเงนิที+ไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั +งซื� อ โดยการโอนเงนิหรือชาํระเป็น
เช็คตามที+ผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นับตั�งแต่วนัถดัจากวนัสิ� นสุดระยะเวลาเสนอขาย 
หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงนิคา่สั +งซื� อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื+องมาจาก
ความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะชาํระดอกเบี� ยในอตัราไม่ตํ +ากวา่รอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั�งแต่วนัถดัจาก
วนัที+ครบกาํหนดระยะเวลา 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนดว้ย ทั�งนี�  เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณา
ผ่อนผนั หรือสั +งการเป็นอยา่งอื+น  
ในกรณีที+ผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื+นนอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ 
บริษทัจดัการจะดาํเนินการคืนเงนิส่วนที+ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ ใด ๆ ที+เกิดขึ� น (ถา้มี) ใหแ้กผู่ส้ั +งซื� อหน่วย
ลงทุน โดยการโอนเงนิหรือชาํระเป็นเชค็ตามที+ผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนระบไุวใ้นคาํขอเปิดบญัชภีายใน 1 เดือนนับตั�งแต่วนัถดั
จากวนัสิ� นสุดระยะเวลาเสนอขาย  
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5.2.8 เงื+อนไขการลงทุน  
บริษทัจดัการถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสั +งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั และบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซื� อคนื
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามระยะเวลาที+บริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยในการรบัซื� อคนื 
บริษทัจดัการมนีโยบายจะรบัซื� อคืนเป็นจาํนวนเงนิที+จดัสรรจากเงนิสดรบัที+ไดจ้ากดอกเบี� ย หรือจากเงนิตน้ของพนัธบตัร 
หรือหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื+นตามหวัขอ้ 0.,0 หลงักนัเงนิสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี) 
บริษทัจดัการสงวนสิทธิในการไมร่บัซื� อคืนหน่วยลงทุนตามที+แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบไดห้ากมกีารผิดนัดชาํระดอกเบี� ย
หรือเงนิตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื+นของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศการหยุดรบัคาํสั +ง
ขายคนืหน่วยลงทุน ณ ที+ทาํการของบริษัทและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ รวมทั�งจดัทาํรายงานการไมร่บัซื� อคืนหน่วย
ลงทุนพรอ้มเหตุผลและรายงานแผนการดาํเนินงานของกองทุนใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั เพื+อ
ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหวา่งเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลงัสิ� นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายครั�งแรก หรือเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการ ตามเงื+อนไขที+กาํหนดไวใ้นโครงการ 
 
6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั�งแรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั�งแรก :  
 
6.2. รายละเอยีดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั�งแรก :  

บริษทัจดัการมไิดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก เนื+องจากเป็นการเสนอขายครั�ง
เดียว และนําเงนิไปลงทุนตามจาํนวนที+ขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่านั�น 
 
6.3. การสั +งซื� อหน่วยลงทุน : 
 
7. การรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรบัซื� อคนืหน่วยลงทุน :  
 
- บริษัทจดัการ 
 
7.2. รายละเอยีดช่องทางการรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนเพิ+มเติม :  
 
7.3. วธีิการรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบอตัโนมตัิ 
 
7.4. รายละเอยีดวธิกีารรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนเพิ+มเติม :  
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�.�., การรบัซื� อคนืหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการจะดาํเนินการรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ+งมีชื+อปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลา 
�.�� น. ของวนัที+บริษัทจดัการดาํเนินการรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษทัจดัการจะประกาศหรือแจง้วนัรบัซื� อคืนหน่วย
ลงทุนอตัโนมติัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ ทั�งนี�  บริษัทจดัการถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสั +งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
ระยะเวลาที+บริษัทจดัการกาํหนด 
บริษทัจดัการอาจมีนโยบายรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิที+จดัสรร
โดยประมาณไม่เกินเงนิสดที+ไดร้ับจากดอกเบี� ยรบั และ/หรือกาํไรจากเงนิลงทุน ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื+นตามหวัขอ้ 0.,0 หลงักนัเงนิสาํรองสาํหรบัคา่ใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  
ในการรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนที+เหลืออยูท่ั�งหมดของผูถ้อืหน่วยลงทุน โดยจะ
รบัซื� อคืนเป็นจาํนวนเงนิที+จดัสรรจากเงนิสดรบัที+ไดจ้ากดอกเบี� ย หรือจากเงนิตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื+นตามหวัขอ้ 0.,0 หลงักนัเงนิสาํรองสาํหรบัคา่ใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  
โดยในการรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดังกล่าว บริษัทจดัการจะนําเงนิคา่รบัซื� อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิไปซื� อ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงนิ หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั�น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ระยะสั�น 
(กองทุนปลายทาง) ตามที+ระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที+ผูถื้อ
หน่วยลงทุนจะไดร้บั คาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  
ผูส้ั +งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสั +งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็นวา่เหมาะสม
และจะอนุญาตเป็นกรณีพเิศษสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิที+จะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใน
กรณีที+บริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่วา่ดว้ยเหตุใด 
 
�.�.. การชาํระเงนิค่ารบัซื� อคืนหน่วยลงทุน  
ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื+อนไข และวิธีการที+กาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะชาํระเงนิคา่รบัซื� อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้าย
คืนภายใน / วนัทาํการนับตั�งแต่วนัถดัจากวนัทาํการที+คาํนวณราคารบัซื� อคนืหน่วยลงทุน มลูค่าหน่วยลงทุนและราคา
หน่วยลงทุน โดยมใิหนั้บรวมวนัหยุดทาํการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศที+มลีกัษณะ
ในทาํนองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม บริษัทจดัการจะชาํระเงนิใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนตามที+ระบุไวใ้นคาํขอเปิด
บญัชีกองทุน และ/หรือวธีิการอื+นใดที+บริษัทจดัการยอมรบัเพื+ออาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-
Wallet เป็นตน้ ทั�งนี�  กรณีที+บริษัทจดัการจดัใหมี้ชอ่งทางการรบัชาํระเงนิค่าขายคืนเพิ+มเติม บริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อ
หน่วยทราบล่วงหน้าในเวบ็ไซต์ของบริษัทจดัการ 
 
7.5. ระยะเวลาในการรบัซื� อคนื :  เมื+อสิ� นสุดอายุโครงการ 

7.6. รายละเอยีดระยะเวลาในการรบัซื� อคนื :  

บริษทัจดัการจะรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนภายในกาํหนดอายุโครงการ ซึ+งบริษทัจดัการจะประกาศวนัรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ ้
ถือหน่วยลงทุนรบัทราบ 
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  
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7.8. รายละเอยีดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ+มเติม :  

การจดัสรรเงนิใหแ้ก่ผูส้ั +งขายคืนหน่วยลงทุน  
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเลื+อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคนืแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไมข่าย
หรือไม่รบัซื� อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั +งซื� อหรือคาํสั +งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน” บริษัท
จดัการจะจดัสรรเงนิใหแ้ก่ผูส้ั +งขายคืน โดยคาํนวณจากราคารบัซื� อคนืหน่วยลงทุน ณ สิ� นวนัที+บริษทัจดัการไดร้บัการตกลง
ยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัซื� อคนืหน่วยลงทุน ซึ+งหากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัทาํการ บริษัทจดัการจะถือวา่บริษทั
จดัการไดร้บัการตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหข้ายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการวนัแรกถดัจากวนัดงักล่าว  
 
บริษทัจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนที+สั +งขายคืนสาํหรบัผูที้+ขายคืนหน่วยลงทุน โดยหารจาํนวนเงนิที+สั +งขายคนื
ทั�งหมดซึ+งกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ “เงื+อนไขการลงทุน” ดว้ยราคารบัซื� อคนืหน่วยลงทุนที+คาํนวณได ้ณ สิ� นวนัทาํการขายคืนนั�น 
ทั�งนี�  จาํนวนหน่วยลงทุนที+คาํนวณไดจ้ะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที+ 5 ทิ� ง  
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื+อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้วา่ผูส้ั +งขายคืนมีจาํนวนหน่วย
ลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนที+สั +งขายคืน  
บริษทัจดัการจะจดัสรรเงนิใหแ้ก่ผูส้ั +งขายคืนตามการสั +งขายคืนหน่วยลงทุนที+สมบรูณซึ์+งเป็นไปตามเงื+อนไขขา้งตน้เท่าที+
บริษทัจดัการสามารถรบัซื� อคนืไดจ้ากจาํนวนเงนิสดของกองทุนที+มีอยูข่ณะนั�น  
บริษทัจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนที+รบัซื� อคืนในทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซื� อคนื
หน่วยลงทุนจาํนวนนั�น 

7.9. รายละเอยีดเพิ+มเติม :  
 
8. การสบัเปลี*ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทางการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุน :  

- Internet 
- บริษัทจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืน 

8.2. รายละเอยีดการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนเพิ+มเติม :  

บริษทัจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนได ้โดยจะแจง้ใหท้ราบในหนังสือชี� ชวนสว่นสรุป
ขอ้มลูสาํคญั 
 
9. การชาํระคา่รบัซื� อคนื สบัเปลี*ยนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอื*นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื+นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื+นแทน
เงนิได ้ 
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10. การเลื*อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ :  

บริษทัจดัการอาจเลื+อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที+ไดม้ีคาํสั +งขายคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดังต่อไปนี�   
(1) บริษทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื+อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที+เขา้เหตุดังต่อไปนี�  โดย
ไดร้บัความเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที+ทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที+ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ+งเหตุดังกล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  
(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั +งขายคนืหน่วยลงทุนกอ่นหรือในชว่งระยะเวลาที+บริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื� อคืนหน่วยลงทุน
ไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไมไ่ดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การเลื+อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์ังต่อไปนี�   
(ก) เลื+อนกาํหนดชาํระค่าขายคนืไดไ้มเ่กนิ 10 วนัทาํการนับแต่วนัที+ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั +งขายคืนหน่วยลงทุนนั�น เวน้แต่
ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที+มคีาํสั +งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถงึการเลื+อนกาํหนดการชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื+นและผูล้งทุนทั +วไปใหท้ราบเรื+องดังกล่าวดว้ยวธิกีารใด ๆ โดยพลนั  
(ค) แจง้การเลื+อนกาํหนดชาํระคา่ขายคนื พรอ้มทั�งจดัส่งรายงานที+แสดงเหตุผลของการเลื+อน และหลกัฐานการไดร้บัความ
เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั�งนี�  บริษทัจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 
(ง) ในระหว่างการเลื+อนกาํหนดชาํระค่าขายคนื หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั +งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษทั
จดัการจะรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนนั�น โดยจะชาํระค่าขายคนืแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัที+ส่งคาํสั +งขายคืนกอ่นหลงั  
 
11. การไม่ขายไม่รบัซื� อคืนไม่สบัเปลี*ยนหน่วยลงทุนตามสั *ง :  

11.1. บริษัทจดัการจะไมข่าย ไม่รบัซื� อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั +งซื� อ คาํสั +งขายคนืหรือคาํสั +งสบัเปลี+ยน
หน่วยลงทุนที+ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสั +งซื� อ คาํสั +งขายคืน หรือคาํสั +งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีที+ปรากฏเหตุ
ดงัต่อไปนี�   
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื� อขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษทัจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื+อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ+งดงันี�  โดยไดร้ับ
ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซึ+งใหก้ระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก
สาํนักงาน 
(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์นิของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
(ค) มีเหตุจาํเป็นอื+นใดเพื+อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปนี� เกิดขึ� น ซึ+งก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั  
(ก) ตลาดซื� อขายหลกัทรพัยที์+กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซื� อขายไดต้ามปกติ ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที+กองทุน
ลงทุนในหลกัทรพัยท์ี+ซื� อขายในตลาดซื� อขายหลกัทรพัยแ์หง่นั�นเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณที์+ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลี+ยนเงนิตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงนิออกจาก
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ประเทศหรือรบัโอนเงนิจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที+ทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงนิจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที+ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ+งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั +งซื� อหน่วยลงทุนที+รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสั +งซื� อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน
เฉพาะราย เนื+องจากปรากฏขอ้เท็จจริงดังต่อไปนี�   
(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนั�น ๆ มีส่วนเกี+ยวขอ้งกับการกระทาํอย่างใดอยา่งหนึ+งดังนี�   
1. การกระทาํที+เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิตามกฎหมายเกี+ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงนิ ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิแก่การกอ่การรา้ย 
3. การกระทาํที+เป็นการปฏิบติัตามคาํสั +งเกี+ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบคุคลผูม้ีอาํนาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื+อทราบขอ้เท็จจริงเกี+ยวกบัลูกคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  
(5) อยู่ในระหวา่งดาํเนินการเปลี+ยนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื+นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ
บริษทัจดัการอนัเนื+องมาจากการที+บริษัทจดัการไมส่ามารถดาํรงความเพียงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยการดาํรงเงนิกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบคุคล 
การเป็นนายหนา้ซื� อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยที์+เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผูจ้ดัการเงนิทุนสญัญาซื� อขายล่วงหนา้ ซึ+งกระทาํไดไ้ม่เกิน 3 วนัทาํการ 
 
11.2. เมื+อปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื� อคนืหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสั +งซื� อหรือ
คาํสั +งขายคืนหรือคาํสั +งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏิบตัิดังต่อไปนี�   
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที+มีคาํสั +งซื� อหรือคาํสั +งขายคืนหรือคาํสั +งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่
รบัซื� อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) หรือขอ้ 11.1 (5) บริษัท
จดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื+นและผูล้งทุนทั +วไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสั +งซื� อหรือคาํสั +งขายคืนหน่วยลงทุน
ดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไมข่ายหรือไม่รบัซื� อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสั +งซื� อหรือคาํสั +งขายคนืหรือคาํสั +งสบัเปลี+ยนหน่วย
ลงทุนพรอ้มทั�งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนั�นใหส้าํนักงานทราบโดยพลนั  
(3) ในกรณีที+บริษัทจดัการไม่ขายหรือไมร่บัซื� อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสั +งซื� อหรือคาํสั +งขายคืนหรือคาํสั +งสบัเปลี+ยน
หน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) และขอ้ 11.1 (5) ขา้งตน้ เกนิ 1 วนัทาํการ บริษัทจดัการจะ
ดาํเนินการดงัต่อไปนี�  ก่อนการเปิดรบัคาํสั +งซื� อหรือคาํสั +งขายคืนหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสั +งซื� อหรือคาํสั +งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทาํ
การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั�นใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสั +งซื� อหรือคาํสั +งขายคนืหน่วยลงทุน  
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที+มีคาํสั +งซื� อหรือคาํสั +งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื� อคืนหน่วย
ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื+นและผูล้งทุนทั +วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสั +งซื� อหรือคาํสั +งขายคืนหน่วย
ลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีที+บริษัทจดัการไม่ขาย ไมร่บัซื� อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั +งซื� อ คาํสั +งขายคืนหรือคาํสั +งสบัเปลี+ยน
หน่วยลงทุนที+ไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสั +งซื� อ คาํสั +งขายคืน หรือคาํสั +งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุด
คาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื� อคนืหน่วยลงทุนก็ได ้ 
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12. การหยุดขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน :  

เพื+อคุม้ครองประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือในกรณีที+มคีวามจาํเป็นเพื+อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื+อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงนิ สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการ
หยุดรบัคาํสั +งซื� อ คาํสั +งขายคนืหรือคาํสั +งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั +วคราวตามระยะเวลาที+
เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสั +งซื� อ คาํสั +งขายคนื หรือคาํสั +งสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 
 
13. เงื*อนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  
 
วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ+งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื+นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที+นายทะเบียนพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ  
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื+อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื+อผูร้บัโอนหน่วย
ลงทุนในทะเบยีนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ+งนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 0� วนันับ
แต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั�งนี�  ผูร้บัโอนมหีน้าที+จะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธติามกาํหนดเวลาที+นายทะเบยีนนัด
หมาย 
 
ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน 
บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไมว่า่ทอดใดๆ ใน
กรณีการโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไมส่ามารถปฏบิติัหน้าที+ที+เกี+ยวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั�งนี�  ขอ้กาํหนดเกี+ยวกบั FATCA เป็นไป
ตามที+กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เรื+อง "ขอ้กาํหนดเกี+ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษี
ต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั" 
 
14. การจา่ยเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล : ไม่จ่าย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปันผล :  
 
14.3. กาํหนดเวลา วธีิการ และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน :  
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15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยที*เรยีกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั *งซื� อหรือผูถื้อหน่วยลงทนุ :  
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที+ประมาณการไดที้+เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั�งหมด) :  
 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
ประมาณการคา่ใชจ้่ายที+เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั�งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.5145 ต่อปีของจาํนวนเงนิที+ไดร้บัจาก
การเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
รายละเอยีดเพิ+มเติม :  
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที+เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. คา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปีของจาํนวนเงนิที+ไดร้บัจากการเสนอขาย
หน่วยลงทุน 
 
รายละเอยีดเพิ+มเติม : 
15.2.2. คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกนิรอ้ยละ 0.2675 ต่อปีของจาํนวนเงนิที+ไดร้บัจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุน 
 
รายละเอยีดเพิ+มเติม : 
 
15.2.3. คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปีของจาํนวนเงนิที+ไดร้บัจาก
การเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
รายละเอยีดเพิ+มเติม :  
 
15.2.4. คา่ธรรมเนียมที+ปรึกษาการลงทุน :  
ไม่ม ี
 
15.2.5. คา่ธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  
ไม่ม ี
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15.2.6. คา่ธรรมเนียมอื+น ๆ :  
ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื+นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ ,.���� ต่อปีของจาํนวนเงนิที+ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
รายละเอยีดเพิ+มเติม :  
(1) ค่าใชจ้า่ยเพื+อวตัถุประสงคใ์นการเสนอหน่วยลงทุนครั�งแรก ซึ+งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื+อมคี่าใชจ้่ายเกดิขึ� นตาม
จาํนวนที+จ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี+ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที+จะไดร้บัประโยชน์
จากค่าใชจ้่ายนั�น ไดแ้ก ่ 
(ก) ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ ์คา่สื+อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ่้ายดา้น
การตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนํากองทุน ทั�งนี�  ค่าใชจ้่ายขา้งตน้รวมกนัจะไมเ่กนิรอ้ยละ 1.07 (รวม
ภาษีมลูค่าเพิ+ม) ของจาํนวนเงนิทุนของโครงการ  
(ข) ค่าใชจ้่ายหรือคา่ธรรมเนียมที+เกี+ยวขอ้งกบัการจดัตั�งกองทุน คา่จดทะเบยีนทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม และค่าใชจ้่ายต่าง 
ๆ ที+เกิดขึ� นจากการปฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ค) ค่าใชจ้า่ยที+เกี+ยวกบัที+ปรึกษากฎหมาย 
(ง) ค่าแปลเอกสารที+เกี+ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน  
(จ) ค่าใชจ้่ายอนัเกี+ยวเนื+องจากการลงทุนในต่างประเทศและการมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน เช่น ค่าใชจ้่ายใน
การเปิดบญัชีเพื+อการลงทุน ค่าใชจ่้ายในการจดัทาํสญัญา ค่าโทรศพัทท์างไกล คา่โทรสารทางไกล ค่าแปลเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใชจ่้ายอื+นๆที+เกี+ยวขอ้ง เป็นตน้ 
 
(2) ค่าใชจ้า่ยเพื+อการดาํเนินงานของกองทุนซึ+งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื+อมีคา่ใชจ้่ายเกิดขึ� นตามจาํนวนที+จา่ยจริง โดย
ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายของกองทุนเฉลี+ยเท่ากนัทุกวนัหรือตดัจา่ยครั�งเดียวทั�งจาํนวนตามระยะเวลาที+จะไดร้บั
ผลประโยชน์จากคา่ใชจ้่ายนั�นหรือในรอบระยะเวลาบญัชีที+เกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ� น ไดแ้ก่  
(ก) ค่าใชจ่้ายในการสอบบญัชีซึ+งรวมถึงการตรวจสอบทรพัยสิ์นที+อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าที+ปรึกษากฎหมาย 
ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที+เกิดขึ� นจากการปฏิบตัิตามคาํสั +ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  
(ข) ค่าจดัทาํ จดัพมิพ ์และจดัส่งใบแจง้ผลการแสดงความจาํนง ใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํ
และจดัพิมพค์าํขอเปิดบญัชีกองทุน ใบแสดงความจาํนงเพื+อจองซื� อหน่วยลงทุน ใบจองซื� อหน่วยลงทุน คาํสั +งซื� อหน่วยลงทุน 
คาํสั +งขายคืนหน่วยลงทุน บตัรตวัอย่างลายมือชื+อ หนังสือแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนเอกสารที+เกี+ยวขอ้ง คา่จดัทาํ จดัพิมพ ์
และจดัส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ค) ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารที+เกี+ยวกับการแกไ้ขเปลี+ยนแปลงโครงการ ค่าใชจ่้ายในการลงประกาศใน
หนังสือพมิพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายต่างๆ ที+เกิดขึ� นจากการปฏบิติัตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.  
(ง) ค่าจดัทาํ ค่าพมิพแ์ละจดัส่งหนังสอืชี� ชวนและรายงานประจาํปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  
(จ) ค่าแปลเอกสารที+เกี+ยวกบัการดาํเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 
(ฉ) ค่าใชจ้า่ยที+เกี+ยวกบัที+ปรึกษากฎหมาย 
(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน 
(ซ) ค่าใชจ่้าย (ถา้มี) ในการดาํเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ที+ฟ้องรอ้งใหบ้ริษทัจดัการปฏิบตัิหน้าที+หรือเรียกค่าสนิไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื+อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื+อไดร้บัคาํสั +งจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายเพื+อรกัษาสิทธิของกองทุน คา่ใชจ้่ายในการติดตามหนี� ของกองทุน 
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(ฌ) คา่ใชจ้่ายในการรบัชาํระหนี� เป็นทรพัยส์นิอื+นแทนการชาํระหนี� ดว้ยเงนิตามตราสารแหง่หนี�  ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจาํนอง คา่ปลอดจาํนอง คา่จดัพมิพเ์อกสาร 
ค่าใชจ้า่ย หรือคา่ธรรมเนียมอื+นใดที+เกี+ยวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ่้ายดา้นภาษี คา่ทาํประกนัภยั ค่าดูแล และเก็บรกัษา
ตลอดจนค่าใชจ้่ายในการจาํหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นดงักล่าว 
(ญ) คา่ใชจ้่ายในการรบัชาํระเงินค่าซื� อหน่วยลงทุน ค่าใชจ่้ายในการชาํระเงนิค่ารบัซื� อคนืหน่วยลงทุนหรือเงนิปันผล 
(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ คา่อากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ ์
ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี+ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเสี+ยงจากอตัราแลกเปลี+ยนเงนิตราต่างประเทศ ทั�งที+
เกิดขึ� นในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรสาํหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใชจ้่ายใน
การสื+อสารโตต้อบโดยวิธีอื+นที+มใิชท่างไปรษณีย ์
(ฏ) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื+นๆที+เกี+ยวขอ้งกบัการฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ เช่น คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิใน
ต่างประเทศ หรือ คา่ธรรมเนียมในการทาํรายการ คา่ใชจ้่ายของผูดู้แลผลประโยชน์ในการติดต่อกบับุคคลภายนอก เป็น
ตน้ 
(ฐ) ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการชาํระบญัชแีละเลิกกองทุน 
(ฑ) ค่าใชจ้่ายที+เกิดขึ� นจากการติดตามทวงถาม หรือการดาํเนินคดีเพื+อการรบัชาํระหนี� ใดๆของกองทุนรวม 
(ฒ) คา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที+เกี+ยวกบัการชาํระราคา รบัชาํระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ settlement advance หรือ contractual settlement 
เป็นตน้ 
(ณ) คา่ใชจ้่ายที+เกดิขึ� นจากผลต่างระหวา่งอตัราแลกเปลี+ยนและวธีิการคาํนวณค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน
ต่างประเทศ กบัจาํนวนเงนิที+จ่ายชาํระจริง 
(ด) ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที+เกิดขึ� นจากการปฏิบตัิตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
(ต) ค่าใชจ้า่ยที+เกี+ยวเนื+องกบัการติดต่อประสานงานกบับุคคลที+กี+ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ ผูร้ับมอบหมายงาน
ดา้นการจดัการลงทุน ที+ปรึกษาการลงทุนและหรือที+ปรึกษากองทุนที+อยู่ในต่างประเทศ (ถา้มี) เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล 
ค่าโทรสารทางไกล ค่าเดินทาง ค่าที+พกั ค่าเบี� ยเลี� ยง คา่ประกนัการเดินทาง เป็นตน้ 
(ถ) ค่าใชจ่้ายอนัเกี+ยวเนื+องกบัการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี) เชน่ ค่าธรรมเนียมที+เกี+ยวขอ้งกบัผูร้บัมอบหมายงานดา้น
การจดัการลงทุน อาทิ ค่าภาษีหกั ณ ที+จ่าย ภาษีมลูค่าเพิ+มและภาษีอื+นใดที+เกดิขึ� นจากการมอบหมายงานดา้นการจดัการ
ลงทุน เป็นตน้ ค่าภาษีหกั ณ ที+จ่าย หรือภาษีอื+นใดที+เกี+ยวขอ้งทั�งในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใชจ่้ายในการรบัราคา
หลกัทรพัยเ์พื+อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือสอบทานมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ ค่าใชจ้่ายในการจดัใหม้ีการ
คาํนวณผลการดาํเนินงานและระดับความเสี+ยงของการลงทุน เป็นตน้ 
(ท) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี+ยวเนื+องจากการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน เช่น คา่ใชจ้่าย
ในการเปิดบญัชีเพื+อการลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํสญัญา ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล คา่แปลเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใชจ่้ายอื+นๆที+เกี+ยวขอ้ง เป็นตน้ 
(ธ) ค่าใชจ่้ายของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศเพื+อเกบ็รกัษาทรพัยสิ์นใน
ต่างประเทศ ซึ+งเมื+อรวมกบัค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ จะตอ้งไมเ่กนิอตัราค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี
ที+กาํหนดไวใ้นขอ้ 15.2 
 
(3) ค่าธรรมเนียมที+เกี+ยวกบัการซื� อขายหลกัทรพัยท์ั�งในประเทศและต่างประเทศ เมื+อมกีารซื� อหลกัทรพัยแ์ละจะถูกหกัจาก
ค่าขายหลกัทรพัยเ์มื+อมกีารขายหลกัทรพัย ์อาท ิ
(ก) ค่าอากรแสตมป์  
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(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหนา้การซื� อขายหลกัทรพัย ์ 
(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี+ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเสี+ยงจากอตัราแลกเปลี+ยนเงนิตราต่างประเทศ ทั�ง
ที+เกิดขึ� นในประเทศไทยและต่างประเทศ  
(ง) ค่าใชจ้่ายในการติดต่อซื� อขายหลกัทรพัย ์เช่น คา่โทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นตน้ 
(จ) ค่าภาษีหกั ณ ที+จา่ย หรือภาษีอื+นใดที+เกี+ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศทั�งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถา้มี)  
(ฉ) ค่าใชจ้า่ยอื+นๆ (ถา้มี) 
 
(4) ค่าใชจ้า่ยที+เกี+ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซึ+งมไิดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.1 ถึง ,/.. (ถา้มี) โดยบริษทัจดัการจะเรียกเก็บจาก
กองทุนตามจาํนวนเงนิ และเวลาที+เกิดคา่ใชจ้่ายนั�นจริง ทั�งนี�  การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.0107 
(รวมภาษีมลูค่าเพิ+ม) ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนที+เกินกวา่อตัราที+
กาํหนด  
 
หมายเหตุ :  
ในกรณีที+มีคา่ใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15 อื+นๆ ค่าใชจ้่ายที+เกี+ยวเนื+องกบักองทุนตามที+ระบุไวใ้น (4) บริษทัจดัการจะเปิดเผยแยก
เป็นรายการอยา่งชดัเจนในหนังสือชี� ชวนฉบบัขอ้มลูกองทุนรวมที+ผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจาํปี ซึ+งบริษทัจดัการ
ตอ้งจดัทําเมื+อสิ� นรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี  
การตดัจ่ายคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีี+กาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย  
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั�งหมดของกองทุนที+เรียกเก็บจากกองทุนขา้งตน้เป็นอตัราที+รวมภาษีมลูคา่เพิ+มแลว้ ทั�งนี�  ใน
กรณีที+อตัราภาษีมลูค่าเพิ+มหรือภาษีอื+นใดมีการเปลี+ยนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียม
และค่าใชจ้่ายทั�งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี+ยนแปลงดงักล่าว 
 
15.3. ค่าธรรมเนียมที+เรียกเกบ็จากผูส้ั +งซื� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. คา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่ม ี
รายละเอยีดเพิ+มเติม :  
  
15.3.2. คา่ธรรมเนียมการรบัซื� อคนืหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่ม ี
รายละเอยีดเพิ+มเติม :  
 
15.3.3. คา่ธรรมเนียมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching Fee) 
 
15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : มีแบบหลายเงื+อนไข  
รายละเอยีด/จาํนวน/อตัรา :  
คาํอธิบายเงื+อนไข ดูรายละเอยีดเพิ+มเติม  
 
รายละเอยีดเพิ+มเติม :  
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บริษทัจดัการจะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบัคา่ธรรมเนียมการรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน
ของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกวา่  
ทั�งนี�  บริษัทจดัการสงวนสทิธิที+จะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยบริษทัจดัการจะประกาศให้
ทราบโดยทั +วกนัและปิดประกาศไวที้+สาํนักงานของบริษัทจดัการ  
ในกรณีที+บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื� อ
คืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 
 
15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ไม่ม ี
รายละเอยีดเพิ+มเติม :  
 
15.3.4. คา่ธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  
อตัราตามที+นายทะเบียนเรียกเก็บ 
 
15.3.5. คา่ธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  
อตัราตามที+นายทะเบียนเรียกเก็บ 
 
15.3.6. คา่ปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถอืครองที+กาํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่ม ี 
 
15.3.7. คา่ธรรมเนียมอื+น ๆ : มี  
ตามที+จ่ายจริง 
 
รายละเอยีดเพิ+มเติม :  
ค่าธรรมเนียมการหกัเงนิจากบญัชีของผูซื้� อหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี ตามอตัราที+ธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงนิกาํหนด
โดยตดัจ่ายจากบญัชีเงนิฝากของผูซื้� อหน่วยลงทุน  
บริษทัจดัการอาจเรียกเก็บคา่ใชจ้่ายอื+นๆ ที+ผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการหรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ+งเป็นกรณีที+บริษัทจดัการดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย ตามที+จ่าย
จริง เช่น ค่าใชจ่้ายในการจดแจง้การจาํนํากบันายทะเบียน ค่าแกไ้ขเปลี+ยนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษทั
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ  
 
บริษทัจดัการสงวนสิทธิที+จะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรบัซื� อคืนหรือการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุน
ใหก้บัผูส้ั +งซื� อหรือผูส้ั +งขายคนืหรือผูส้ั +งสบัปลี+ยนหน่วยลงทุน หรือลดหย่อนหรือยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขายหรือการรบัซื� อ
คืนหรือการสบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนใหก้ับผูส้ั +งซื� อหน่วยลงทุนหรือผูส้ั +งขายคืนหรือผูส้ั +งสบัปลี+ยนหน่วยลงทุน ตามประเภทของ
ผูล้งทุน ตามมลูคา่การซื� อหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทุน หรือการสั +งซื� อ หรือสั +งขายคนืหรือการ
สบัเปลี+ยนหน่วยลงทุนตามเงื+อนไขที+บริษัทจดัการอาจกาํหนดขึ� นในอนาคต หรือลดหยอ่น หรือยกเวน้คา่ธรรมเนียมใหก้บัผู ้
ถือหน่วยลงทุนที+ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื+อไปซื� อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื+นซึ+งจดัตั�งและจดัการโดยบริษัท
จดัการ หรือสั +งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื+นที+จดัตั�งและจดัการโดยบริษัทจดัการเพื+อซื� อหน่วยลงทุนของกองทุนนี�  
ทั�งนี�  บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบโดยทั +วกนั โดยจะปิดประกาศไวที้+สาํนักงานของบริษัทจดัการ 
 



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ต่างประเทศ 2021I                                                     52 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั�งหมดของกองทุนที+เรียกเก็บจากผูถ้อืหน่วยลงทุนขา้งตน้เป็นอตัราที+รวมภาษีมลูค่าเพิ+มแลว้ 
ทั�งนี�  ในกรณีที+อตัราภาษีมูลค่าเพิ+มหรือภาษีอื+นใดมกีารเปลี+ยนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั�งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี+ยนแปลงดงักล่าว 
 
15.4. วธีิการคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  
บริษทัจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ คา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัที+
มีการคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชจ้าํนวนเงนิที+ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคาํนวณ
ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชขีองกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 
 
15.5. การเปลี+ยนแปลงคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  
15.5.1 ในกรณีที+บริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะลดคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยตามที+ไดร้ะบไุวใ้นโครงการ และได้
ดาํเนินการดงักล่าวแลว้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทั +วถึงภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที+มี
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว ทั�งนี�  การเปิดเผยขอ้มลูจะกระทาํโดยวธีิการที+เหมาะสมอนัทาํใหม้ั +นใจไดว้า่ผู ้
ลงทุนไดร้ับทราบขอ้มลูดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ หรือ ณ สถานที+ในการซื� อขายหน่วย
ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้ 
 
การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถ้อืวา่สาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ใหค้วามเห็นชอบ
การแกไ้ขเพิ+มเติมโครงการในเรื+องดังกล่าวเมื+อบริษัทจดัการไดด้าํเนินการตามขา้งตน้แลว้ 
 
15.5.2 ในกรณีที+บริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ+มขึ� นตามที+ระบไุวใ้นโครงการ 
บริษทัจดัการจะคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกจิและประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และจะเปิดเผย
ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อยา่งทั +วถึงดว้ยวธีิการที+เหมาะสมอนัทาํใหม้ั +นใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลู
ดงักล่าว โดยอย่างนอ้ยจะจดัใหม้กีารเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษทัจดัการ และ ณ สถานที+ในการซื� อขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี�   
 
,/./...,  ในกรณีที+บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ+มขึ� นไมเ่กินกว่าอตัราขั�นสูงของคา่ธรรมเนียม
หรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที+ระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ยกวา่ 0 
วนัทาํการกอ่นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ+มขึ� น 
 
,/./....  ในกรณีที+บริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ+มขึ� นเกินกวา่อตัราขั�นสงูของค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้า่ยเดิม ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั , ปีนับแต่วนัที+บริษัทจดัการประสงคจ์ะขึ� นค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าว 
บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑด์งันี�  
(ก)  ในกรณีที+การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ+มขึ� นไม่เกินกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขั�นสงูดังกล่าว บริษัท
จดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไมน่้อยกวา่ -� วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายที+
เพิ+มขึ� นดังกล่าว 
(ข)  ในกรณีที+การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิ+มขึ� นเกินกวา่อตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขั�นสงูดังกล่าว บริษัท
จดัการตอ้งไดร้บัมติพิเศษ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ ,/./.. วรรคหนึ+ง 
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ทั�งนี�  การเปลี+ยนแปลงตามขอ้ ,/./., วรรคสอง และ ,/./.... บริษทัจดัการจะตอ้งแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ทราบภายใน ,/ วนั นับแต่วนัเปลี+ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายดงักล่าว 
 
15.5.3 ในกรณีที+กองทุนไดร้บัผลตอบแทนสงูกวา่ที+ไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ+มเติมได ้ทั�งนี�  ไม่เกินเพดานคา่ธรรมเนียมการจดัการที+ระบุไวใ้นโครงการ  

 
15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั�งหมดของกองทุนที+เรียกเก็บจากกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นอตัราที+รวมภาษีมลูค่าเพิ+ม
แลว้ ทั�งนี�  ในกรณีที+อตัราภาษีมลูค่าเพิ+มหรือภาษีอื+นใดมกีารเปลี+ยนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธใินการปรบัปรุงอตัรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั�งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี+ยนแปลงดงักล่าว 
 
16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธกีารดาํเนินการในกรณีที*มูลคา่หน่วยลงทนุไม่ถูกตอ้ง :  
 
16.1. วธีิการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน : ต่างประเทศ  
 
16.2. เงื+อนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการที+สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
การคาํนวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารที+เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดยเทียบเคยีง
กบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ซึ+งไดร้ับความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ทั�งนี�  บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูล่าสุดที+
ประกาศหรือไดร้บัจากสถาบนัหรือหน่วยงานอื+นใดที+ใชอ้า้งอิงอย่างเป็นทางการ ทั�งนี�  บริษัทจดัการอาจเปลี+ยนแปลง
แหล่งที+มาของขอ้มลูอา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ ซึ+งสอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัท
จดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงที+จะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ+มเติมใน
อนาคต  
สาํหรบัการคาํนวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศใหอ้ยูใ่นรูปสกุลเงนิบาท เพื+อนํามาใชใ้นการ
คาํนวณมลูคา่หน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปลี+ยนเงนิตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที+ประกาศโดย 
Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแหง่ประเทศไทย หรือระบบอื+นใดที+มีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและสามารถ
ใชอ้า้งองิไดภ้ายใตค้วามเหน็ชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 
 
2. บริษัทจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื� อคนื
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี�   
(..,) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิ� นวนัทาํการภายในวนัทาํการถดัไป เวน้แต่วนัทาํการนั�นตรง
กบัวนัหยุดทาํการของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจดัการจะไม่คาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิและมูลคา่หน่วยลงทุนของวนั
ดงักล่าว 
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(...) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื� อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ� นวนัทาํการซื� อขายหน่วยลงทุนภายในวนัทาํการ
ถดัไป ทั�งนี�  ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของสิ� นวนัทาํการซื� อขายหน่วยลงทุนนั�นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาดงักล่าว  
(..0) ประกาศมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุนของวนัดังต่อไปนี�   
(ก) วนัทาํการกอ่นวนัทาํการซื� อขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายใน . วนัทาํการถดัจากวนัทาํการซื� อขายหน่วยลงทุน  
(ข) วนัทาํการซื� อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน . วนัทาํการถดัไป  
(ค) วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยใหป้ระกาศภายใน . วนัทาํการถดัไป ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที+กองทุนรวมกาํหนด
วนัทาํการซื� อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั�งห่างกนัเกินกวา่หนึ+งเดือน  
(ง) วนัที+ปรากฏเหตุการณ์ที+น่าเชื+อไดว้า่จะมีผลกระทบต่อมลูคา่ทรัพยสิ์นสุทธหิรือมลูค่าหน่วยลงทุนอยา่งมนัียสาํคญั โดย
ใหป้ระกาศภายใน . วนัทาํการถดัไป  
(..�) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื� อคนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการซื� อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศ
ภายใน . วนัทาํการถดัไป  
อย่างไรกต็าม ในกรณีที+บริษัทจดัการไมไ่ดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไมว่า่กรณีใด จนเป็นเหตุให้
บริษทัจดัการไมส่ามารถคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื� อ
คืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (..,) – (..�) ได ้บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื� อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั�งนี�  ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที+บริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วย
ลงทุนของกองทุนต่างประเทศแลว้ และประกาศในวนัทาํการถดัจากวนัคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนดงักล่าว 
 
มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนที+จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดเมื+อสิ� นวนัทาํการที+
คาํนวณนั�น  
มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื� อคืนหน่วยลงทุนที+ประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บั
การรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  
ในกรณีที+มลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื� อคนืหน่วยลงทุน
ของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิีการที+สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด 
 
3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื� อคืนหน่วยลงทุน หรือจาํนวน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี�   
(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตัวเลข โดยมทีศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธกีารปัดเศษทศนิยมตาม
หลกัสากล  
(3.2) คาํนวณมลูคา่หน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชว้ิธกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สาํหรบั
มลูค่าหน่วยลงทุนเพื+อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งที+ 4 ขึ� น ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุน
เพื+อใชใ้นการคาํนวณราคารบัซื� อคนืหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตําแหน่งที+ 5 ทิ� ง  
(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามที+คาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตัดทศนิยมตาํแหน่งที+ 
5 ทิ� ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื� อคืนหน่วยลงทุนตามที+คาํนวณไดใ้น (3.2)  
(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมทีศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธิกีารปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ
ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตัดทศนิยมตาํแหน่งที+ 5 ทิ� ง  
ในกรณีที+มีผลประโยชน์เกิดขึ� นจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นั�นรวมเขา้เป็น
ทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  



   รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ต่างประเทศ 2021I                                                     55 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซื� อคนืหน่วยลงทุนของวนัทาํการซื� อขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วนัทาํการ 
 
16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการจะประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนทางเวบ็ไซตข์องบริษัท
จดัการ 
ในกรณีที+ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซตไ์ด ้บริษัทจดัการอาจพจิารณาประกาศทางชอ่งทางอื+นที+เหมาะสมแทน อาทิ 
ประกาศไว ้ณ ที+ทาํการของบริษัทจดัการ เป็นตน้ 
อย่างไรกต็าม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี+ยนแปลงช่องทางการประกาศอื+นใดที+เหมาะสมแทนการประกาศทางเวบ็ไซต์
ของบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที+มลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

,. ในกรณีที+ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง  หากการไม่ถูกตอ้งดังกล่าวมีมลูค่านอ้ยกว่า 1 สตางค ์หรือคดิเป็น
อตัราไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาที+ถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการดาํเนินการดงัต่อไปนี�  
(1.1) จดัทาํและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถกูตอ้งภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัที+พบวา่มลูค่าหรือ
ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง โดยรายงานดังกล่าวตอ้งมสีาระสาํคญัดังนี�  
(ก) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนที+ไม่ถูกตอ้ง 
(ข) มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้ง 
(ค) สาเหตุที+ทาํใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 
(ง) มาตรการป้องกนัเพื+อมิใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีที+ความไมถู่กตอ้งมิไดม้สีาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกที+ไม่อาจควบคุมได ้
(,..) ในกรณีที+สาเหตุที+ทาํใหมู้ลคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีผลต่อเนื+องถึงการคาํนวณมลูคา่หรือราคาหน่วย
ลงทุนครั�งต่อไป ใหบ้ริษัทจดัการแกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตั�งแต่วนัที+พบวา่มลูคา่หรือราคาไม่ถูกตอ้ง 

.. ในกรณีที+ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถกูตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดังกล่าวมีมลูค่าตั�งแต่ 1 สตางคข์ึ� นไป และคิดเป็น
อตัราตั�งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาที+ถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์ังต่อไปนี�  
(..,) คาํนวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตั�งแต่วนัที+บริษัทจดัการพบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง
จนถึงวนัที+มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง 
(...) ดาํเนินการดงันี� เฉพาะวนัที+มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนที+ไมถู่กตอ้งนั�นมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว 
(ก) จดัทาํรายงานการแกไ้ขมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สร็จสิ� นภายในวนัทาํการถดัจากวนัที+บริษัทจดัการ
พบวา่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้งและส่งรายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที+
คาํนวณมลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังเสร็จสิ� น เพื+อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดังกล่าวภายในวนัทาํ
การถดัจากวนัที+บริษทัจดัการสง่รายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ 
รายงานตามวรรคหนึ+ง (...) (ก) วรรคหนึ+ง ใหม้สีาระสาํคญัตามที+กาํหนดไวใ้นขอ้ 1 (1.1)โดยอนุโลม  เวน้แต่ในกรณีของ
รายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนใหร้ะบกุารดาํเนินการของบริษทัจดัการเมื+อพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ , (1.1) (ง) 
(ข) แกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งภายในวนัที+ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานตามวรรคหนึ+ง 
(...) (ก) 
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(ค) ดาํเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื+อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื+อกองทุนที+มกีารแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และ
วนั เดือน ปี ที+มีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที+ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน
รายงานตามวรรคหนึ+ง (...) (ก) 

0. ในกรณีที+ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง  หากการไม่ถูกตอ้งดังกล่าวมีมลูค่าตั�งแต่ 1 สตางคข์ึ� นไป และคิดเป็น
อตัราตั�งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาที+ถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการดาํเนินการดังต่อไปนี� เฉพาะวนัที+มลูค่าหรือราคาหน่วย
ลงทุนที+ไม่ถูกตอ้งนั�นมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว 
(0.,) จดัทาํรายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ . วรรคหนึ+ง (...) (ก) ดว้ย โดยให้
อยู่ในส่วนของการดาํเนินการของบริษัทจดัการเมื+อพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง 
(0..) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑที์+กาํหนดไวใ้นขอ้ 4 ใหแ้ลว้เสร็จและดาํเนินการโดยวธีิการใด ๆ เพื+อใหผู้ซ้ื� อหน่วยลงทุน
หรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที+ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตามขอ้ . วรรคหนึ+ง (...) 
(ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัที+ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหน่วย
ลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
(0.0) จดัทาํมาตรการป้องกนัเพื+อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง และส่งรายงานดังกล่าว พรอ้มทั�งสาํเนารายงานการ
แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังตามขอ้ . วรรคหนึ+ง (...) (ก) ใหส้าํนักงานภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัที+ผูดู้แล
ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีที+ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที+ไม่
อาจควบคุมได ้ใหบ้ริษัทจดัการส่งสาํเนาเอกสารที+ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่การที+ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมา
จากปัจจยัภายนอกที+ไมอ่าจควบคุมไดม้าพรอ้มสาํเนารายงานดงักล่าวแทน 

�. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 0 (0..) ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์ังต่อไปนี�  
(�.,) กรณีราคาหน่วยลงทุนที+ไม่ถกูตอ้งตํ +ากวา่ราคาหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัดงันี�  
(ก) กรณีที+เป็นการขายหน่วยลงทุน   
,. ใหบ้ริษัทจดัการลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซื้� อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ+งมมีลูคา่เท่ากบัสว่นต่างของราคาหน่วยลงทุนที+
ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้ง 
.. หากปรากฏวา่ผูซื้� อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่อ้ยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที+จะตอ้งลด 
ใหบ้ริษัทจดัการจ่ายเงนิของบริษัทจดัการเอง เป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที+ขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนที+
เหลืออยูนั่�นและจ่ายเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที+ขาดอยู่ แลว้แต่กรณี เพื+อชดเชยราคา
ใหแ้กก่องทุน เวน้แต่การที+ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที+ไมอ่าจควบคุมได ้เช่น ราคา
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั�งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซื์� อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์
รบัรองวา่มีสาเหตุดังกล่าว 
(ข) กรณีที+เป็นการรับซื� อคนืหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ+มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ+งมี
มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที+ไมถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเป็นจาํนวน
เท่ากบัส่วนต่างของราคาเพื+อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุน
เหลืออยูใ่หบ้ริษัทจดัการจ่ายเงนิของกองทุนเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื+อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุน 
(�..) กรณีราคาหน่วยลงทุนที+ไม่ถกูตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนที+ถกูตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบติัดังนี�  
(ก) กรณีที+เป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้ริษทัจดัการเพิ+มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซื้� อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ+งมีมลูคา่เท่ากบั
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที+ไมถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่าง
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ของราคา เพื+อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซื้� อหน่วยลงทุน 
(ข) กรณีที+เป็นการรับซื� อคนืหน่วยลงทุน   
1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ+งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
ที+ไมถู่กตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที+ถูกตอ้ง 
2. หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มหีน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที+
จะตอ้งลด ใหบ้ริษัทจดัการจ่ายเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที+ขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วย
ลงทุนที+เหลืออยูนั่�นและจ่ายเงนิของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที+ขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื+อชดเชย
ราคาใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การที+ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที+ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั�งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซื์� อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง
วา่มสีาเหตุดงักล่าว 
ในกรณีที+บริษทัจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงนิใหแ้ก่ผูซ้ื� อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไมถึ่ง 100 บาท 
บริษทัจดัการอาจนําเงนิชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที+มีการจา่ยเงนิใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มี
สถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้ริษัทจดัการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัที+ผูดู้แลผลประโยชน์
รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 
การจา่ยเงนิของกองทุนเพื+อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ+ง (�.1) (ข) หรือผูซื้� อหน่วยลงทุนตาม
วรรคหนึ+ง (�.2) (ก) บริษัทจดัการอาจจา่ยเงนิของบริษัทจดัการเองแทนกองทุนก็ได ้

/. ใหบ้ริษัทจดัการจดัใหม้ีสาํเนารายงานตามขอ้ , (,.,) และขอ้ . วรรคหนึ+ง (...) (ก) ไว ้ณ ที+ทาํการของบริษัท
จดัการ เพื+อใหส้าํนักงานสามารถตรวจสอบได ้

6. หา้มมิใหบ้ริษัทจดัการคิดคา่ใชจ้่ายที+เกิดขึ� นจากมลูค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจากกองทุน  เวน้แต่
ในกรณีที+ความไม่ถูกตอ้งดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที+ไม่อาจควบคุมได ้
 
17. ชื*อผูเ้กี*ยวขอ้ง :  
 
17.1. ชื+อบริษัทจดัการ :  
 
ชื+อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  
 
17.2. ชื+อผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ชื+อ : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
 
17.3. ชื+อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  
 
17.4. ชื+อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  
 
17.5. ที+ปรึกษา :  
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17.5.1. ชื+อที+ปรึกษาการลงทุน : 

17.5.2. ชื+อที+ปรึกษากองทุน : 
 
17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ชื+อ : นายพีระเดช  พงษเ์สถียรศกัดิ�  

ชื+อ : นายธนะวฒิุ พิบลูยส์วสัดิ�  

ชื+อ : นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

ชื+อ : นางสาวสุลลิต อาดสวา่ง  

ชื+อ : นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

ชื+อ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ์

ชื+อ : นางสาวพจนรตัน์ ศิริพพิฒัน์ 

ชื+อ : นางสาวธญัพร  ตั�งธโนปจยั 

ชื+อ : นางสาวอริสา ชุมวสิตูร 

ชื+อ : นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์

ชื+อ : นางสาวนันทน์ภสั วรรณสมบูรณ์ 

ชื+อ : นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 

ชื+อ : นางสาวโชติมา กิจศิรกร 

ชื+อ : นางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 

รายละเอยีดเพิ+มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรือบุคคลอื+นที+ไดร้บัความเหน็ชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเหน็ชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  
 
17.7. การแต่งตั�งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
17.8. Prime Broker : 
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18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัที+สิ� นสุดรอบบญัชี : วนัที+  เดือน  
 
18.2. วนัที+สิ� นสุดรอบบญัชีครั�งแรก : วนัที+  
 
18.3. รายละเอยีดเพิ+มเติม :  

วนัที+สิ� นสุดรอบบญัชี ไม่เกิน , ปี นับแต่วนัถดัจากวนัที+จดทะเบียนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 
วนัที+สิ� นสุดรอบบญัชีครั�งแรก ไม่เกิน , ปี นับแต่วนัถดัจากวนัที+จดทะเบียนกองทรพัยส์นิเป็นกองทุนรวม 
 
19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทนุรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ :  

การแกไ้ขเพิ+มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ ในกรณีดงัต่อไปนี�  
 
,�., บริษัทจดัการอาจขอใหส้าํนักงานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนกไ็ด ้ทั�งนี�  สาํนักงานอาจกาํหนด
เงื+อนไขใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัเพื+อประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบก็ได ้
(,) การเปลี+ยนแปลงขอ้กาํหนดเกี+ยวกบัการขายและการรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน 
(.) การเพิ+มชนิดหน่วยลงทุนที+ไมท่าํใหสิ้ทธิที+ผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง 
(0) การเปลี+ยนแปลงประเภทของทรพัยสิ์นที+กองทุนรวมลงทุนหรืออตัราสว่นการลงทุนที+สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน 
(�) การคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารบัซื� อคืนหน่วย
ลงทุน แลว้แต่กรณี ตามขอ้ ,- 
(/) กรณีอื+นใดนอกเหนือจาก (,) (.) (0) และ (�) 
การแกไ้ขเพิ+มเติมโครงการตามวรรคหนึ+งตอ้งไม่มผีลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่ทาํใหผ้ลตอบแทนและ
ความเสี+ยงของกองทุนเปลี+ยนแปลงไปอยา่งมนัียสาํคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั�งปวง 
 
,�.. การแกไ้ขเพิ+มเติมโครงการโดยใชว้ธีิการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฎวา่มติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษมีจาํนวน
ไม่เกินรอ้ยละ // หรือไมเ่กนิรอ้ยละ �� ใหบ้ริษัทจดัการส่งเอกสารหลกัฐานเกี+ยวกบัการขอมติและการนับมติไปยงัผูดู้แล
ผลประโยชน์ เพื+อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมตินั�น 
โดยการแกไ้ขโครงการหรือวธีิการจดัการในเรื+องกระทบสิทธขิองผูถื้อหน่วยลงทุนที+จะตอ้งไดร้บัมติพเิศษ ใหร้วมถึงเรื+อง
ดงัต่อไปนี�   
(,) การเปลี+ยนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนที+ทาํใหผ้ลตอบแทนและความเสี+ยงของกองทุน
เปลี+ยนแปลงอยา่งมนัียสาํคญั  
(.) การชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื+น  
(0) การควบรวมกองทุนระหวา่งกองทุนที+มนีโยบายการลงทุน ความเสี+ยงและระดบัความเสี+ยงของการลงทุน (risk 
spectrum) แตกต่างกนั  
(�) การรบัชาํระหนี� ดว้ยทรพัยสิ์นอื+นแทนเงนิ  
(/) การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ่้ายเพิ+มขึ� นเกินกวา่อตัรารอ้ยละ / ของคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามที+
ระบุไวล่้าสุดในโครงการ 
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(-) การเปลี+ยนแปลงเงื+อนไขการประกนั ผูป้ระกนั สิทธิ หน้าที+ และความรบัผิดชอบของผูป้ระกนั หรือการแกไ้ขเพิ+มเติม
สญัญาประกนัในเรื+องใดๆ อนัมผีลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ (ถา้มี) 
 
,�.0 การแกไ้ขเพิ+มเติมโครงการในกรณีดังต่อไปนี�  ใหถื้อวา่สาํนักงานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิ+มเติมโครงการในเรื+อง
ดงักล่าว 
(,) การแกไ้ขเพิ+มเติมซึ+งมีผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนทั�งปวงไดร้ับประโยชน์เพิ+มขึ� นในกรณีดังนี�  
(ก) การลดมลูค่าขั�นตํ +าในการซื� อหน่วยลงทุน 
(ข) การเพิ+มช่องทางในการขายและรบัซื� อคนืหน่วยลงทุน 
(ค) การเพิ+มจาํนวนผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคนื 
(ง) การเพิ+มความถี+ของการสง่คาํสั +งซื� อขายหน่วยลงทุนในแต่ละชว่งเวลาซึ+งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม
อย่างมีนัยสาํคญั 
(จ) การลดเวลาส่งคาํสั +งซื� อขายหน่วยลงทุนล่วงหนา้ก่อนมีการเปิดใหข้ายและรบัซื� อคนืหน่วยลงทุน 
(.) การแกไ้ขเพิ+มเติมที+ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. ./0/ 
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั +งที+ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 
(0) การแกไ้ขเพิ+มเติมชื+อและรายละเอียดอื+นของบุคคลใหถู้กตอ้ง 
(�) การแกไ้ขเพิ+มเติมเพื+อเปลี+ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ 
(/) การแกไ้ขเพิ+มเติมเพื+อลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามขอ้ ,/./., วรรค . 
 
,�.� เวน้แต่กฎหมายกาํหนดเป็นอย่างอื+น ในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนครั�งใด ไม่วา่จะโดยการจดัประชุม ผูถื้อหน่วย
ลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากผูถื้อหน่วยลงทุนเห็นวา่ มติของผูถ้ือหน่วยลงทุนในครั�งนั�นไม่
ชอบดว้ยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรพัยฝ่์าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา ,.�/. หรือฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์
เงื+อนไข หรือวธีิการที+กาหนดตามมาตรา,.�/0 ผูถื้อหน่วยลงทุนไมน่้อยกวา่หา้คนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกนัไดไ้มน้่อย
กวา่หนึ+งในหา้ของจานวนหน่วยลงทุนที+จาหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนั�น จะรอ้งขอใหศ้าลสั +งเพิก
ถอนมติของผูถื้อหน่วยลงทุนครั�งนั�นก็ได ้แต่ตอ้งรอ้งขอต่อศาลภายในสี+สิบหา้วนันับแต่วนัที+ผูถื้อหน่วยลงทุน มีมติใหแ้กไ้ข 
 
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้
ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทั�งนี�  การขอมติเพื+อแกไ้ขเพิ+มเติมโครงการเป็นไปตามที+กาํหนด
ไวใ้นมาตรา ,.� มาตรา ,.�/, มาตรา ,.�/. และมาตรา ,.�/0 แห่งพระราชบญัญติัหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. ./0/ 
 
20. ขอ้กาํหนดอื*น ๆ :  

20.1. การรบัผลประโยชน์ตอบแทน เนื+องจากการที+กองทุนใชบ้ริการบุคคลอื+น 
บริษทัจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทน เพื+อกองทุนจากบุคคลที+เป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเนื+องจากการใชบ้ริการของบุคคล
ดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์ังต่อไปนี�   
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที+รบัไวนั้�นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที+มีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเกี+ยวกบับทบาทโดยตรงของ
ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
(2) ตอ้งไมม่ีพฤติกรรมที+แสดงใหเ้หน็วา่บริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั�นบ่อยครั�งเกินความจาํเป็น เพื+อใหก้องทุนไดร้บั
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ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว  
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ+งใหแ้ก่กองทุนที+อยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้ง
กระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยที์+อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนนั�นดว้ย  
อย่างไรกต็าม บริษัทจดัการไมส่ามารถรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื+องจากการที+กองทุนใชบ้ริการบุคคลอื+น (Soft 
Commission) เพื+อประโยชน์ของบริษัทจดัการได ้เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชน์ตามเทศกาลที+เป็นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบติัที+บริษัทจดัการประกาศไวภ้ายในบริษัท ซึ+งผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี� ไดที้+บริษทัจดัการ  
 
20.2 การวางทรพัยส์าํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนที+ไมม่ีภูมลิาํเนาในประเทศไทย 
ในกรณีที+ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื+น บริษัทจดัการจะอา้งอิงที+อยูข่องบริษัท
จดัการเป็นภมูิลาํเนาเพื+อการวางทรพัยใ์นกรณีที+ตอ้งมกีารวางทรพัย ์
ชื+อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  
ที+อยู:่ ���/.. อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั�น - และ ,. ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ,���� 
โทรศพัท ์� .-�0 0��� โทรสาร � .-�0 0��� 
 
20.3 ขอ้กาํหนดเกี+ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกนั  
ในปี พ.ศ. .//0 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที+เรียกวา่ Foreign Account Tax Compliance Act  
(ซึ+งต่อไปจะเรียกวา่ FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที+ , กรกฎาคม พ.ศ. .//� กฎหมายฉบบัดังกล่าวกาํหนดใหส้ถาบนั
การเงนิที+ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเกี+ยวกบั
บญัชีของบุคคลที+อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ+งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบคุคล สญัชาติ
อเมริกนั ผูซึ้+งมีถิ+นที+อยูถ่าวรในสหรฐัอเมริกา และผูซึ้+งมีถิ+นที+อยู่ทางภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ+งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นั�น 
นอกจากนี� ยงัปรากฏดว้ยวา่ในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายที+มีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑ์
ในลกัษณะที+คลา้ยคลึงกบั FATCA (ซึ+งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายต่างประเทศที+
เกี+ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือวา่เป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ+งถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าที+ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงนิของบุคคลสญัชาติอเมริกนัและ
บุคคลที+มีลกัษณะตามหลกัเกณฑที์+ FATCA กาํหนด หน้าที+ในการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื+อหาความสมัพนัธข์องลูกคา้กบั
ประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าที+ในการกาํหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยืนยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง 
FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไมเ่ขา้ผูกพนัตนเพื+อปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มีสถานะ
เป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั�นจะไดร้บัผลกระทบที+สาํคญัในสองกรณี 
คือ 

(1)  ตอ้งถูกหกัเงนิในอตัรา 0� % ของเงนิที+กองทุนรวมจะไดร้ับจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงนิจากการขายทรพัยสิ์น
ทางการเงนิในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงนิลงทุนทางตรง) ซึ+งจะเริ+มตน้ตั�งแต่วนัที+ , กรกฎาคม พ.ศ. .//� เป็น
ตน้ไป และเงนิลงทุนทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงนิของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ+งอาจรวมถึงเงนิฝาก
และเงนิลงทุนกบัสถาบนัการเงนิอื+นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ+งจะเริ+มตน้ตั�งแต่ปี พ.ศ. ./-� เป็นตน้ไป โดย 
FATCA กาํหนดใหส้ถาบนัการเงนิของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที+เขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA 
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(ซึ+งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื� อคืนหน่วย
ลงทุน) มีหนา้ที+ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ที+จ่ายดังกล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมที+เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงนิทั�งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั�งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน ที+เขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงบั
การทาํธุรกรรมทางการเงนิหรือยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ+งอาจทาํใหก้องทุน
รวมไมส่ามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํใหผู้ ้
ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนไดอ้ีกต่อไป  

เพื+อมใิหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั�งเพื+อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพื+อปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที+เกี+ยวขอ้ง  และเพื+อใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนัภายใต้
ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที+เกี+ยวขอ้งได ้บริษทัจดัการและกองทุนรวม (ซึ+งรวมทั�งผูท้ี+เกี+ยวขอ้งกบั
การปฏิบติังานของกองทุน เชน่ ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื� อคนืหน่วยลงทุน) 
จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงันี�  

(1)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที+เขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบคุคลตามที+กฎหมาย
ต่างประเทศที+เกี+ยวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบริษทัจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งขอ้มลู (เช่น ชื+อ ที+
อยู ่เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงนิคา่ขายคืนหน่วย
ลงทุนหรือเงินปันผลที+ไดร้บั เป็นตน้)ที+มีอยูใ่นบญัชีทั�งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนั�นกบับริษัทจดัการ ใหก้บั
หน่วยงานของรฐัทั�งในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที+เกี+ยวขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนนําสง่ขอ้มลู เอกสาร และ/หรือคาํยนิยอม เพิ+มเติม เพื+อยนืยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เกี+ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสอืแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที+
กาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื+อขอ้มลูที+
เคยใหไ้วม้กีารเปลี+ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื+อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมาย
ต่างประเทศที+เกี+ยวขอ้ง (ในกรณีที+เป็นลกูคา้สถาบนัการเงนิ) ทั�งนี�  เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของ
กฎหมายดังกล่าว 

(3)  ดาํเนินการอื+นใดเพื+อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที+เกี+ยวขอ้ง 

เพื+อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที+จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั�งเพื+อใหก้องทุนหรือผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยรวมไดร้ับประโยชน์เพิ+มขึ� นหากมีการดาํเนินการที+สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที+เกี+ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที+
ผูถื้อหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที+บริษทัจดัการกาํหนด บริษัทจดัการขอ
สงวนสิทธิในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ+งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี� ตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถือวา่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรบัทราบ 
การดาํเนินการตามที+บริษัทจดัการแจง้นี� แลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงที+ไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี   

(1)   ไม่รบัคาํสั +งซื� อ/ สบัเปลี+ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
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(2)   ระงบัหรือหยุดใหบ้ริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมลูคา่หน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหกัเงนิ ณ ที+จ่ายจากรายไดเ้งนิลงทุน เงนิปันผลและ/หรือเงนิที+ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อ
หน่วยลงทุนรายนั�นได ้เพื+อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที+เกี+ยวขอ้ง ทั�งนี�  ตอ้งไม่
ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดาํเนินการอื+นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บั

ประโยชน์เพิ+มขึ� น หากมีการดาํเนินการที+สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที+เกี+ยวขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํเพื+อ
หลีกเลี+ยงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนมีการดาํเนินการที+ไมส่อดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที+
เกี+ยวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ที+จ่าย หรือถูกปิดบญัชธีนาคารตามที+กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ+งในทางปฏิบติั
บริษทัจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนที+เขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคล
ตามที+กฎหมายต่างประเทศที+เกี+ยวขอ้งกาํหนด)เท่านั�น  

ทั�งนี�  ในกรณีที+กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ+มเติมขอ้กาํหนดเพื+อรองรบัการดาํเนินการตามที+บริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิไว ้
ขา้งตน้ บริษัทจดัการ(รวมถึงผูที้+เกี+ยวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งขอ้มลู
ของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอื+นใดที+ราชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
20.4 การรบัค่าธรรมเนียมการจดัการคนืจากกองทุนต่างประเทศ  
ในกรณีที+กองทุนต่างประเทศคืนเงนิคา่ธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื+อเป็นค่าตอบแทนเนื+องจากการที+กองทุนนําเงนิไป
ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษทัจดัการจะดาํเนินการใหเ้งนิจาํนวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์น
ของกองทุน 
 
21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถดาํรงเงินกองทนุไดต้ามที*ประกาศกาํหนด : 

กรณีที+บริษัทจดัการมีการบริหารกองอสงัหาริมทรพัย ์หรือกองทุนรวมโครงสรา้งพื� นฐาน  

ในกรณีที+บริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงเงนิกองทุนไดต้ามที+ประกาศกาํหนด บริษัทจดัการจะดาํเนินการเปลี+ยนใหบ้ริษัท
จดัการรายอื+นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวิธีการขอรบัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติ
โดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ+งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกวา่รอ้ยละ 50 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที+
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัที+รูห้รือควรรูว้า่ไมส่ามารถดาํรงเงนิกองทุนได ้ ทั�งนี�  หากมี
เหตุจาํเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการ
คดัเลือกบริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีที+มีคา่ใชจ้่าย
เกิดขึ� นจากการเปลี+ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ่้ายดังกล่าว หากบริษัทจดัการไม่
สามารถดาํเนินการไดภ้ายในระยะเวลาที+กาํหนด บริษัทจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 
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22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที+ปฏิบติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ
กองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั +งที+ออกโดยอาศยัอาํนาจ
แห่งกฎหมายดงักล่าว ทั�งนี�  ในกรณีที+ขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั +ง
ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั +งนั�น ใหถื้อวา่บริษัท
จดัการกองทุนรวมไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั�งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที+ระบไุวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูดู้แล
ผลประโยชน์มีอาํนาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั�งนี�  การลงนามในขอ้
ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ที+ไดร้บัการแต่งตั�งโดยชอบ ใหถื้อว่าผูกพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั�งปวง 
 
การที+ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื� อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ
กองทุนรวมนี�  ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที+จะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการ
กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม 
 
โครงการจดัการกองทุนรวมที+ผ่านการอนุมติัจากสาํนักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ+มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที+แนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ
กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ+งของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทนุและบริษทัจดัการ 
 

1. บรษิทัจดัการ :  
 
ชื#อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  
ที#อยู ่(ภาษาไทย) : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั�น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  
ที#อยู ่(ภาษาองักฤษ) : 400/22 KASIKORNBANK Building, 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road, Samsen Nai, 
Phaya Thai, Bangkok 10400 Tel. 0 2673 3888 Fax 02673 3988  
 
สิทธิ หน้าที# และความรบัผิดชอบ :  

1.1 สิทธขิองบริษทัจดัการ  
(1) รบัคา่ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน คา่ธรรมเนียมการรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการ
กองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และหรือ เงนิตอบแทนอื#นใด ตามอตัราที#กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้า่ยที#เรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูส้ั #งซื� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  
(2) สงวนสิทธิที#จะปฏิเสธการจองซื� อหรือสั #งซื� อ หรือสั #งขาย หรือหยุดรบัคาํสั #งซื� อหรือคาํสั #งขายคืน หรือคาํสั #งสบัเปลี#ยน
หน่วยลงทุนตามที#ระบุไวใ้นโครงการ  
(3) สงวนสิทธิที#จะเลื#อนกาํหนดการชาํระคนืเงนิค่ารบัซื� อคืนหน่วยลงทุนตามที#ระบุไวใ้นโครงการ  
(4) สงวนสิทธิที#จะรับชาํระหนี� เพื#อกองทุนดว้ยทรพัยส์นิอื#นที#มใิช่หลกัประกนัแทนการชาํระหนี� ดว้ยเงนิสดตามตราสารแห่ง
หนี� ตามที#ระบุไวใ้นโครงการ  
(5) สงวนสิทธิที#จะเรียกคนืสมุดบญัชแีสดงสิทธิ  
(6) สิทธิอื#นใดตามที#กฎหมายกาํหนด  
 
1.2 หนา้ที#และความรบัผิดชอบของบริษทัจดัการ 
บริษทัจดัการมหีนา้ที#และความรบัผิดชอบดงันี�   
(1) การจดัตั�ง เปลี#ยนแปลง เพิ#มเติมและจดทะเบียนกองทุน  
(ก) ยื#นคาํขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซึ#งเป็นเงนิไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  
(ข) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนเปิดต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอตัราที#สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ในกรณีที#หลกัฐานดังกล่าวสญูหายหรือถูกทาํลาย  
(ค) ดาํเนินการเพิ#มจาํนวนเงนิทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที#กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กาํหนด  
(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ#มเติมขอ้มลูที#ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ใหแ้ก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
(จ) เปลี#ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ#มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วิธีจดัการกองทุนภายใต ้หวัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วย
ลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ"  
(ฉ) จดัทาํหนังสือชี� ชวนตามระยะเวลาที#ประกาศกาํหนด   
(ช) ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การดาํเนินการต่างๆ ที#เกี#ยวกบักองทุนตามที#กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาํหนด  
(ซ) ดาํเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกกองทุนรวม” และ “การดาํเนินการของบริษัทจดัการเมื#อเลิกกองทุนรวม”  
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(ฌ) จดัใหมี้การชาํระบญัชตีามหวัขอ้ “การชาํระบญัชีเมื#อเลิกกองทุน” 
 
(2) การบริหารกองทุน  
(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามที#ระบุไวใ้นโครงการที#ไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วย
ลงทุนอยา่งเคร่งครดั  
(ข) นําเงนิของกองทุนไปลงทุนในหลักทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื#น และซื� อ ขาย ซื� อลด ขายลด ไถ่ถอน 
จาํหน่าย สั #งโอน รบัโอน เปลี#ยนแปลง เพิ#มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยสิ์นที#ลงทุนไวนั้�นตามที#บริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการที#ไดร้บั
อนุมติั ทั�งนี�  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  
(ค) จดัใหม้ีการฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์  
(ง) สั #งผูดู้แลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จาํหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนชาํระและรบัชาํระราคาคา่
หลกัทรพัย ์ 
(จ) จดัใหม้กีารรบัและจ่ายค่าธรรมเนียม คา่ใชจ้่าย หรือเงินตอบแทนอื#นใดจากและใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามที#กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายที#เรียกเก็บจาก
กองทุนรวมและผูส้ั #งซื� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  
(ฉ) เบิกจ่ายเงนิของกองทุนสาํหรบัค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของกองทุนภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที#
เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั #งซื� อหรือผูถ้อืหน่วยลงทุน"  
(ช) กาํหนดราคาที#เป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เพื#อใชใ้น
การคาํนวณทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีที#บริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้หน็ไดว่้าวธิกีารคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ
ของกองทุนตามที#กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไมเ่หมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะที#คาํนวณมลูค่า  
(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที#กองทุนถอืหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่าที#จาํเป็น เพื#อรกัษาประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ฌ) ดแูล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการฟ้องรอ้งบงัคับคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสนิไหมทดแทนความเสียหาย 
ทั�งนี�  เพื#อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ญ) ขอความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการดาํเนินการตามขอ้ “การรบัชาํระหนี� เพื#อกองทุนรวมดว้ยทรพัยส์นิอื#น”  
 
(3) การจดัทาํบญัชีและการรายงาน  
(ก) จดัทาํบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถกูตอ้งครบถว้น  
(ข) จดัทาํรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ� นวนัทาํการนั�น  
(ค) จดัทาํรายงานการซื� อขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื#นเพื#อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ� นวนัทาํการนั�น  
(ง) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามที#ระบไุวใ้นหวัขอ้ “วิธีการคาํนวณ 
กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการดาํเนินการในกรณีที#มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  
(จ) ดาํเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารบัซื� อคืนหน่วยลงทุน และจดัทาํรายงานตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดาํเนินการในกรณีที#มลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง”  
(ฉ) จดัทาํและจดัส่งรายงานตามที#กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด 
(4) การขายและรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนและงานทะเบยีนหน่วยลงทุน  
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(ก) จดัใหม้ีคาํสั #งจองซื� อหน่วยลงทุน คาํสั #งซื� อหน่วยลงทุน หรือคาํสั #งขายคืนหน่วยลงทุนซึ#งมลีกัษณะเป็นไปตามที#กฎหมาย 
ก.ล.ต. กาํหนด  
(ข) ขายและรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนตามวธิกีารที#ระบุในโครงการและหนังสอืชี� ชวน  
(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการที#กาํหนดในขอ้ "วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั #งซื� อหน่วยลงทุน" และ "การจดัสรร
เงนิใหแ้ก่ผูส้ั #งขายคืนหน่วยลงทุน"  
(ง) ดาํเนินการจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที#จะรบัซื� อคนืจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเลื#อน
กาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไมข่ายไม่รบัซื� อคนืไม่สบัเปลี#ยนหน่วยลงทุน
ตามสั #ง” หรือ “การชาํระค่ารบัซื� อคนื สบัเปลี#ยนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื#นแทนเงนิ” 
(จ) ดาํเนินการยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนที#รบัซื� อคืนซึ#งไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัทาํการถดัจากวนัที#บริษทัจดัการทาํการ
ซื� อขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั�น  
(ฉ) ดาํเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดาํเนินการในกรณีที#มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  
(ช) จดัใหม้ีและเก็บรกัษาไวซึ้#งสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที#กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
(ซ) เปิดบญัชกีองทุนและดาํเนินการใหม้ีการจดัสง่เอกสารแสดงสิทธิใหแ้กผู่ส้ั #งซื� อหน่วยลงทุน  
(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที#มไิดท้าํการซื� อขายและไมม่ีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามที#ระบุ
เงื#อนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน"  
(ญ) จดัใหมี้รายงานขอ้มลูของกองทุนตามที#กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในกรณีที#จะดําเนินการตามขอ้ “การเลื#อนกาํหนดการชาํระเงนิค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคนืแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน”  
 
(5) การแต่งตั�งบุคคลอื#น  
(ก) แต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์ซึ#งมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี#ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์อื#นตามเงื#อนไขในการเปลี#ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ที#กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "เงื#อนไขการเปลี#ยนตวั
ผูด้แูลผลประโยชน์" ทั�งนี�  โดยไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
(ข) แต่งตั�งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื#อนไข และวธีิการที#กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด  
(ค) แต่งตั�งผูส้อบบญัชีทรพัยส์นิที#ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวา่ดว้ยการให้
ความเห็นชอบผูส้อบบญัช ี 
(ง) แต่งตั�งผูช้าํระบญัชีของกองทุน เมื#อยุติหรือเลิกกองทุน ทั�งนี� โดยความเหน็ชอบของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(จ) แต่งตั�งหรือดาํเนินการเป็นนายทะเบียนตามที#บริษัทจดัการเหน็สมควร  
(ฉ) แต่งตั�งและถอดถอนที#ปรึกษา (ถา้มี) ที#ทาํหน้าที#เป็นที#ปรึกษาของบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่กไ็ด ้ 
 
(6) การดาํเนินการอื#น ๆ  
(ก) กระทาํนิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ#งบริษัทจดัการมีอาํนาจกระทาํไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  
(ข) ปฏิบติัการอื#นๆ เพื#อใหบ้รรลุซึ#งวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ้ึ#งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที# และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั�งที#มี
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อยู่ในปัจจุบนัและที#แกไ้ขเพิ#มเติมในอนาคต  
(ค) สิทธิอื#นใดตามที#กฎหมายกาํหนด  
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที#ปฏิบติัตามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั #งที#ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั�งนี�  ในกรณีที#ขอ้กาํหนดในขอ้
ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั #งดงักล่าว หากบริษทั
จดัการกองทุนไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั #งนั�น ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนไดป้ฏิบติัให ้
เป็นไปตามขอ้ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  
 
เงื#อนไขการเปลี#ยนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที#มีการเปลี#ยนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไมว่า่โดยคาํสั #งของสาํนักงาน หรือโดยเหตุอื#นใดตามพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษทัจดัการกองทุนรวมตอ้งดาํเนินการตามที#จาํเป็นเพื#อใหบ้ริษทัจดัการ
กองทุนรวมรายใหมเ่ขา้ทาํหน้าที#ต่อไปได ้ซึ#งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมราย
ใหม ่ 
 
2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชื#อ : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ที#อยู ่: เลขที# pqqq ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร rqsqq โทรศพัท ์q ttss rrrr 
 
สิทธิ หน้าที# และความรบัผิดชอบ :  

2.1. สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน์ 
(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนสาํหรบัการทาํหนา้ที#เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั�งผูด้แูลผลประโยชน์ของ
กองทุน  
(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื#อนไขที#กาํหนดไวใ้นสญัญาดังกล่าวโดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
2.2 หนา้ที#และความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  
(1) หนา้ที#โดยทั #วไป  
(ก) ดูแลใหบ้ริษทัจดัการปฏิบตัิตามหน้าที#และความรบัผิดชอบตามที#ระบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "สิทธิ หน้าที# และ
ความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษทัจดัการโดยเคร่งครัด  
(ข) รับรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ และ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน
และราคารบัซื� อคืนหน่วยลงทุนที#บริษัทจดัการไดค้าํนวณไวแ้ลว้ตามที#กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาใน
การคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ดาํเนินการในกรณีที#มลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง" ของโครงการ  
(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาที#เป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีที#บริษัทจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่การ
คาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามที#กาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัท
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จดัการลงทุนไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะที#คาํนวณมลูค่า  
(ง) รับรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดาํเนินการในกรณีที#มลูค่าหน่วยลงทุนไมถู่กตอ้ง”  
(จ) ชาํระเงนิคา่ขายคืนหน่วยลงทุนและหรือชาํระผลประโยชน์หรือทรพัยส์นิอื#นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถ้อืหน่วย
ลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามคาํสั #งของบริษัทจดัการ  
(ฉ) จ่ายเงนิเฉลี#ยคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามคาํสั #งของผูช้าํระบญัชี  
(ช) รบัเงนิคา่ขายหน่วยลงทุนจากบริษทัจดัการเพื#อเขา้บญัชีของกองทุน  
(ซ) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคาํสั #ง หรือขอ้บงัคบัอื#นใดที#ออก
ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ฌ) ดาํเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าที#ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั�งนี�  เพื#อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั�งปวงหรือเมื#อไดร้บัคาํสั #งจากสาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต.  
(ญ) ใหค้วามเหน็ชอบในกรณีที#บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหวัขอ้ "การเลื#อนกาํหนดการชาํระเงนิคา่ขายคืนหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" และ "การไม่ขายไม่รบัซื� อคืนไม่สับเปลี#ยนหน่วยลงทุนตามสั #ง" 
(ฎ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การชาํระบญัชีกองทุนจะเสร็จสิ� นดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้าํระบญัชีปฏิบติัตาม
มาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที#ผูช้าํระบญัชีกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย 
ก.ล.ต. ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายงานใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
(ฏ) ดําเนินการรบัและจ่ายเงนิจากบญัชีของกองทุนในเวลาที#กาํหนดตามคาํสั #งของบริษัทจดัการโดยผูดู้แลผลประโยชน์
จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที#เกิดขึ� นในกรณีที#ผูดู้แลผลประโยชน์ไมส่ามารถดาํเนินการรบัหรือจา่ยเงนิได้
ทนัเวลา โดยไมมี่เหตุผลอนัสมควร 
(ฐ) ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนทาํการตรวจสอบบญัชีหลกัทรพัย ์
บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื#นของกองทุนไดภ้ายในเวลาทาํการปรกติของผูดู้แลผลประโยชน์  
(ฑ) ในกรณีที#ผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูด้แูลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอิสระ หรือผูช้าํระบญัชีของ
กองทุน หรือหน่วยงานผูม้ีอาํนาจควบคุมผูดู้แลผลประโยชน์ ขอคาํชี� แจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไมก่็ตามเกี#ยวกบั
การกระทาํการใดๆที#มีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเรื#องอื#นใดเกี#ยวกบักองทุน ผูดู้แล
ผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งทาํรายงานเกี#ยวกบัคาํขอดังกล่าวพรอ้มรายงานขั�นตอนการ
ปฏบิติัที#ผูด้แูลผลประโยชน์ไดก้ระทาํไปแลว้ หรือที#จะกระทาํต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  
(ฒ) ดาํเนินการใด ๆ ที#เกี#ยวขอ้งกบัการขออนุญาตนําเงนิตราเขา้ออกประเทศตามคาํสั #งของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง
ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการปริวรรตเงนิตรา (ถา้มี)  
(ณ) ดาํเนินการชาํระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยส์นิในต่างประเทศ 
(ถา้มี)  
(ด) รบัชาํระเงินจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงนิปันผลและดอกเบี� ยจาก
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และดาํเนินการสง่เงนิกลบัมายงัประเทศไทยตามคาํสั #ง
ของบริษัทจดัการ รวมทั�งคาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นที#ไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงนิต่างประเทศและแปลงเป็นเงินบาทเพื#อ
คาํนวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ถา้ม)ี  
(ต) นําส่งภาษีที#เกี#ยวเนื#องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี)  
(ถ) หนา้ที#อื#นใดตามที#กฎหมายเกี#ยวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด 
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(2) หนา้ที#ในการรบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  
(ก) รบัฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยส์นิของกองทุน โดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยส์นิของผูดู้แล
ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื#นใดที#ผูด้แูลผลประโยชน์ดูแลรกัษาอยูจ่นกวา่จะเลิกกองทุนพรอ้มทั�งดแูลใหก้าร
เบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามที#ระบไุวใ้นโครงการและในหนังสือชี� ชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไว้
อย่างปลอดภยัที#ผูดู้แลผลประโยชน์ ที#บริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และที#ธนาคารแห่งประเทศไทย 
เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื#น และหากมกีารเปลี#ยนแปลงสถานที#เก็บรกัษาทรพัยสิ์นตอ้งแจง้ให ้
บริษทัจดัการทราบทนัที 
(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที#ไดร้บัมอบมาและจาํเป็นตอ้งทาํการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผูอ้อก
หลกัทรพัยนั์�น  
(ค) จดัใหม้ีการตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานที#เก็บรกัษาโดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและอนุญาตให้
ตวัแทนของบริษัทจดัการเขา้ร่วมในการตรวจสอบดังกล่าวดว้ย  
(ง) จดัทาํบญัชีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนที#รบัฝากไว ้รวมทั�งจดัทาํบญัชีแสดงการรบัจ่ายทรพัยส์นิ
ของกองทุน  
(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์น หรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื#อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การ
รบัเงนิปันผล การรบัดอกเบี� ย การรบัสิทธิในการจองซื� อหุน้เพิ#มทุน และ/หรือหน่วยลงทุน และสทิธิประโยชน์อื#นใดที#
กองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั�งดาํเนินการรบัหรือจ่ายเงนิตามสิทธินั�นๆ รวมทั�งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีที#มีความ
จาํเป็นที#ตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิที#มีอยู ่หรือเกี#ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยนั์�นๆ 
(ฉ) จดัใหม้ีผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ (ถา้มี)  
 
(3) ส่งมอบ รับมอบหลกัทรพัย ์ 
(ก) ส่งมอบ รบัมอบ จองซื� อตามสิทธิ จาํหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นตลอดจนชาํระและรบัชาํระ
ราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยส์ินก่อนดาํเนินการ  
(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามคาํสั #งของบริษทัจดัการ (ถา้ม)ี  
(ค) ติดตามดแูลใหผู้ร้บัฝากทรัพยสิ์นหรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุนตาม
คาํสั #งบริษัทจดัการ (ถา้มี)  
 
(4) การรายงาน  
(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเกี#ยวกบัเรื#องดังนี�   
1) รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  
2) รายงานรายละเอยีดการรบัจ่ายจากบญัชีเงนิสดและเงนิฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลือ ณ สิ� นวนัทาํการซื� อขาย และ
คาํนวณดอกเบี� ยคา้งรบั  
3) รายงานเกี#ยวกบัเงนิลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรพัยแ์ละตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้มคาํนวณ
ดอกเบี� ยคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  
4) รายงานรายละเอยีดเจา้หนี� ซื� อหลกัทรพัยแ์ละลูกหนี� คา่ขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  
5) รายงานเกี#ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงนิฝากธนาคารเป็นรายเดือน  
6) รายงานเงินปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั�งที#มรีายการเงนิปันผลคา้งรบัเกดิขึ� น  
7) รายงานอื#นๆ เกี#ยวกบับญัชีหลกัทรพัย ์และบญัชีเงนิสดตามที#บริษัทจดัการรอ้งขอ  
8) รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซึ#งยงัไม่ไดร้บัคาํชี� แจงโดยผูด้แูลผลประโยชน์ในทุกสิ� นเดือน 
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(ข) รายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอยีดในกรณีที#บริษทัจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจน
ก่อใหเ้กดิความเสียหายต่อกองทุนหรือไมป่ฏบิติัตามหน้าที#ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั�งนี�  ภายใน 5 วนันับ
แต่วนัที#ผูดู้แลผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  
(ค) รายงานขอ้มลูทรัพยสิ์นของกองทุนทั�งจาํนวนและมลูค่าของทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 
 
2.3 ความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  
ผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายที#เกดิขึ� นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการในกรณีที#ความเสียหายดังกล่าวเกิด
จากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทาํผิดโดยจงใจ หรือการไมป่ฏบิติัตามที#ไดต้กลงไวก้บับริษัทจดัการ  

ผูด้แูลผลประโยชน์มีอาํนาจหน้าที#และความรบัผิดชอบตามที#กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ#งรวมถึงหนา้ที#ดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย
ลงทุน และเมื#อมีการเปลี#ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมหีนา้ที#ดาํเนินการตามที#จาํเป็นเพื#อให้
ผูด้แูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิติัหน้าที#ต่อไปได ้ซึ#งการดาํเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือชื#อในหนังสือเพื#อ
รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิ#งที#ส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี#ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที#ผูดู้แลผลประโยชน์กระทาํการ งดเวน้กระทาํการ หรือละเลยไม่ปฏิบติัหน้าที# ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถ้อื
หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื#อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั�งปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไมก่ระทําการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้อืหน่วยลงทุน ไม่วา่การกระทาํ
นั�นจะเป็นไปเพื#อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื#น เวน้แต่เป็นการเรียกคา่ตอบแทนในการทาํ
หนา้ที#เป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการดาํเนินการในลกัษณะที#เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนที#ไดท้ราบขอ้มลูดังกล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 
 
ในกรณีที#การดาํเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ดําเนินการขอมติ ใหผู้ดู้แล
ผลประโยชน์มีอาํนาจดาํเนินการตามที#จาํเป็นเพื#อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 
 
เงื#อนไขการเปลี#ยนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บริษทัจดัการจะเปลี#ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื#อเกิดกรณีใดกรณีหนึ#งหรือทั�งหมดดังต่อไปนี�  ทั�งนี�  โดยไดร้บัความเห็นชอบ
จากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) เมื#อบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ#ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวใหอี้กฝ่ายหนึ#งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้อยกวา่ 90 วนั  
(2) มีคาํสั #งศาลใหผู้ด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  
(3) ในกรณีที#บริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ#งไม่ปฏิบติัตามหน้าที#และความรบัผิดชอบที#ตกลงไว ้
ผูด้แูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั�งผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ#งทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั  
(4) ในกรณีที#มีการเปลี#ยนแปลงเงื#อนไขในการจดัการโครงการหรือมกีารแกไ้ขเปลี#ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอื#น
ใดอนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที#จะแกไ้ขเปลี#ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ คาํสั #ง 
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ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั�งนี�  เนื#องจากการเปลี#ยนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ#มภาระหนา้ที#แกผู่ดู้แล
ผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไมป่ระสงคจ์ะรบัหน้าที#ดังกล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั�ง
ผูด้แูลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั  
(5) ในกรณีที#ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ#งคดิตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกว่ากึ#งหนึ#งของจาํนวนหน่วย
ลงทุนที#จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหม้ีการเปลี#ยนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  
(6) ในกรณีที#ผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื#อง คุณสมบติัของผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับแต่วนัที#
บริษทัจดัการทราบเหตุดังกล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที#แกไ้ขเสร็จสิ� น ในกรณีที#ผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้าํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที#
กาํหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะดาํเนินการขออนุญาตเปลี#ยนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที#ครบกาํหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมื#อไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษทั
จดัการจะแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์อื#นแทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  
(7) ในกรณีที#ผูดู้แลผลประโยชน์นําขอ้มลูต่าง ๆ ที#เกี#ยวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื#นที#เกี#ยวขอ้งไปเปิดเผย หรือใช้
ในทางที#ก่อหรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แกผูดู้แลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ
สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้นัที  
เนื#องจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมผูีดู้แลผลประโยชน์ 
ดงันั�น ในกรณีที#ผูดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าที#ลงตามขอ้ 2 ผูดู้แลผลประโยชน์นั�นจะตอ้งทาํหนา้ที#ผูด้แูลผลประโยชน์ของ
กองทุนต่อไปอยา่งสมบรูณจ์นกวา่การโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั�งหมดของกองทุนนั�น ตลอดจนถึงการดาํเนินการ
อื#นใดที#จาํเป็นเพื#อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั�งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จสิ� น 
และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาํหนา้ที#ไดท้นัที หรือปฏิบตัิตามคาํสั #งของบริษัทจดัการ ทั�งนี�  ตอ้งไมข่ดัต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต.  

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนที#ไม่เขา้ขอ้ยกเวน้
ใหก้ระทาํได ้หากเป็นกรณีที#มีนัยสาํคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมอีาํนาจบอกเลิกสญัญา
แต่งตั�งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 
 
สถานที#เก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เลขที# pqqq ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร rqsqq 
และหรือ 
บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน
ต่างประเทศ  
 
3. ผูส้อบบญัชี :  

ชื#อ : นาย พรีะเดช พงษเ์สถียรศกัดิv  
ที#อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั�น 6-7 ซอยเพิ#มทรพัย ์(ประชาชื#น 20) เลขที# 178 ถนนประชา
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ชื#น แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื#อ : นาย ธนะวฒิุ พิบลูยส์วสัดิv  
ที#อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั�น 6-7 ซอยเพิ#มทรพัย ์(ประชาชื#น 20) เลขที# 178 ถนนประชา
ชื#น แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื#อ : นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  
ที#อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั�น 6-7 ซอยเพิ#มทรพัย ์(ประชาชื#น 20) เลขที# 178 ถนนประชา
ชื#น แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื#อ : นางสาว สุลลิต อาดสวา่ง  
ที#อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั�น 6-7 ซอยเพิ#มทรพัย ์(ประชาชื#น 20) เลขที# 178 ถนนประชา
ชื#น แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื#อ : นาย สวุฒัน์ มณีกนกสกุล  
ที#อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั�น 6-7 ซอยเพิ#มทรพัย ์(ประชาชื#น 20) เลขที# 178 ถนนประชา
ชื#น แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื#อ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 
ที#อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั�น 6-7 ซอยเพิ#มทรพัย ์(ประชาชื#น 20) เลขที# 178 ถนนประชา
ชื#น แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื#อ : นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์ 
ที#อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั�น 6-7 ซอยเพิ#มทรพัย ์(ประชาชื#น 20) เลขที# 178 ถนนประชา
ชื#น แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื#อ : นางสาว ธญัพร ตั�งธโนปจยั  
ที#อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั�น 6-7 ซอยเพิ#มทรพัย ์(ประชาชื#น 20) เลขที# 178 ถนนประชา
ชื#น แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื#อ : นางสาวอริสา ชุมวสูิตร  
ที#อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั�น 6-7 ซอยเพิ#มทรพัย ์(ประชาชื#น 20) เลขที# 178 ถนนประชา



  ขอ้ผูกพนักองทุนเปิดเค ตราสารหนี� ต่างประเทศ 2021I  10 
 

ชื#น แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื#อ : นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์
ที#อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั�น 6-7 ซอยเพิ#มทรพัย ์(ประชาชื#น 20) เลขที# 178 ถนนประชา
ชื#น แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 
 
ชื#อ : นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบรูณ์  
ที#อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั�น x-y ซอยเพิ#มทรพัย ์(ประชาชื#น tq) เลขที# ry8  
ถนนประชาชื#น แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื#อ : นางสาว เตชินี พรเพญ็พบ  
ที#อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั�น x-y ซอยเพิ#มทรพัย ์(ประชาชื#น tq) เลขที# ry8  
ถนนประชาชื#น แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 
 
ชื#อ : นางสาวโชติมา กิจศิรกร 
ที#อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั�น x-y ซอยเพิ#มทรพัย ์(ประชาชื#น tq) เลขที# ry8  
ถนนประชาชื#น แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 
 
ชื#อ : นางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 
ที#อยู ่: บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั�น x-y ซอยเพิ#มทรพัย ์(ประชาชื#น tq) เลขที# ry8  
ถนนประชาชื#น แขวงบางซื#อ เขตบางซื#อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 
 
สิทธิ หน้าที# และความรบัผิดชอบ :  
 
4. นายทะเบยีนหน่วยลงทุน :  

ชื#อ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ที#อยู ่: ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบติัการบญัชีทรพัยสิ์น ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชั�น 19  
เลขที# 1 ซอยราษฎรบู์รณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบู์รณะ กรุงเทพฯ 10140  
โทรศพัท ์0 2470 1976-83  
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5. ผูจ้ดัจาํหน่าย :  

ชื#อ :  
ที#อยู ่:  

สิทธิ หน้าที# และความรบัผิดชอบ :  
 
6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซื0 อคืน :  

ชื#อ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ที#อยู ่: 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบู์รณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศพัท ์0 2888 8888  

สิทธิ หน้าที# และความรบัผิดชอบ :  

บริษทัจดัการอาจแต่งตั�งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ#มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั�งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืน
หน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแต่งตั�งหรือยกเลิกการแต่งตั�งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วย
ลงทุนใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั�ง ในกรณีของการแต่งตั�งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วย
ลงทุนเพิ#มเติม ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที#สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเหน็ชอบเพื#อทาํหนา้ที#เป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุน
การขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนที#ไดร้บัการแต่งตั�งจะตอ้งปฏิบติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นับสนุนการขาย
หรือรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนที#ปฏิบติัหน้าที#อยู่กอ่นแลว้  
 
6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  
(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมสาํหรบัการทาํหนา้ที#เป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกิจ
เกี#ยวกบัการขายและรับซื� อคนืหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษัทจดัการ  
(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกี#ยวกบัการขายและรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ
สนับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน  
 
6.2 หนา้ที#และความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  
(1) จดัใหม้ีสถานที#สาํหรบัจดัวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทุน ณ สาํนักงานใหญ่ และสาขา (ถา้มี) รวมทั�ง
ดาํเนินการดว้ยความร่วมมอืของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื� อคืนหน่วย
ลงทุน รวมทั�งขอ้มูลและเอกสารอนัจาํเป็น  
(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือชี� ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี� ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัที#ผูล้งทุนควรทราบ คูมื่อผู ้
ลงทุน คาํขอเปิดบญัชีกองทุน คาํสั #งซื� อหน่วยลงทุน คาํสั #งขายหน่วยลงทุน คาํขอใชบ้ริการซื� อขายหน่วยลงทุนผ่านสื#อ
อิเล็กทรอนิกส ์คาํขอใชบ้ริการสบัเปลี#ยนหน่วยลงทุนผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกี#ยวกบักองทุน
ที#จาํหน่าย หรือเอกสารอื#นๆ ที#เกี#ยวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามที#บริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมให ้ 
(3) ในกรณีที#ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัทาํหรือใชเ้อกสารใด ๆ ที#เกี#ยวขอ้งกบับริษัทจดัการ หรือกองทุน 
ซึ#งบริษัทคู่สญัญาหรือบุคคลอื#นใดเป็นผูจ้ดัทาํขึ� น ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบในความเสียหายที#
เกิดขึ� นเนื#องจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวนั�นเองทั�งสิ� น  
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(4) ในกรณีที#ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนทาํหน้าที#เป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งทาํสญัญากบัผูล้งทุนที#
ครอบคลุมขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หนา้ที# และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหน้า และตอ้งไม่มีขอ้ความที#ปฏิเสธความ
รบัผิดชอบต่อลกูคา้จากการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อ
คืนหน่วยลงทุนหรือพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีที#
ปฏบิติัแตกต่างจากการซื� อกบับริษัทจดัการโดยตรง  
(5) กรณีที#ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนซื� อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื#อผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus 
account) ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าที#ปฏบิติั ดังนี�   
(ก) มีระบบในการปฏิบติังานที#ทาํใหม้ั #นใจไดว้า่ลูกคา้จะไดร้บัการปฏิบติัอยา่งสุจริต และเป็นธรรมเกี#ยวกบัการจดัทาํบญัชี
รายชื#อผูถื้อหน่วยลงทุนซึ#งไม่เปิดเผยชื#อ  
(ข) ตรวจสอบหรือดาํเนินการตรวจสอบวา่มีผูถื้อหน่วยลงทุนใดในบญัชี omnibus account ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใด
เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที#จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด  
(ค) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีเมื#อปรากฏวา่ผูถ้อืหน่วยลงทุนใดในบญัชีนั�นถือหน่วยลงทุนของกองทุนใดเกินกวา่ 
1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั�งหมด  
(ง) ไมนั่บคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนนั�นในส่วนที#เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที#จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด
ของกองทุนใด รวมในจาํนวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว  
(จ) ในกรณีที#ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏบิติัต่อลูกคา้ในเรื#องใด ซึ#งมผีลทาํใหลู้กคา้ไดร้ับ
เงื#อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที#ไม่เท่าเทียมกบัการซื� อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื#อ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วย
ลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ และจดัใหม้หีลกัฐานที#แสดงวา่ ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเงื#อนไขและสิทธิประโยชน์ที#ไม่
เท่าเทียมกนันั�นแลว้ โดยเงื#อนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(6) กรณีขายหน่วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ตอ้งจดัทาํบนัทึกขอ้มลูส่วนตวั (Customer’s Profile) ของผูล้งทุนแต่ละรายที#
เปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซื� อคืนหน่วยลงทุนมี
หนา้ที#ปรบัปรุงขอ้มลูดังกล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑที์#กาํหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ที#จาํเป็นต่อการตดัสนิใจลงทุน รวมทั�งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ที#ผูล้งทุนควรทราบ และตอ้ง
ปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  
(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดังต่อไปนี�  ใหผู้ล้งทุนทราบ  
(ก) รายชื#อของบริษัทจดัการทุกแห่งที#ทาํธุรกิจเกี#ยวขอ้งกบัการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน  
(ข) ชื#อ ที#อยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนรวมทั�งชื#อ ที#อยู่ และเลขประจาํตวัของพนักงานของ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลที#ไดร้บัมอบหมายที#ทาํหนา้ที#ขายหรือรบัซื� อคนืหน่วยลงทุน  
(ค) ความเสี#ยงที#เกี#ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนที#ผูล้งทุนไดร้บัคาํแนะนําตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธบิายเกี#ยวกบัความ
เสี#ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  
(9) จดัทาํหลกัฐานที#แสดงใหเ้ห็นวา่ การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคนืหน่วย
ลงทุนมิไดม้ีการใหค้าํแนะนําใดๆ แก่ผูล้งทุนหรือผูถ้อืหน่วยลงทุนในกรณีที#การลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงค์
ของผูล้งทุนหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  
(10) รับชาํระเงนิค่าจองซื� อ หรือค่าซื� อหน่วยลงทุน และรบัเอกสารที#เกี#ยวขอ้งกบัการซื� อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู ้
ลงทุน  
(11) ตรวจสอบความถกูตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื#อใหม้ั #นใจวา่เป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึงตรวจสอบ
ขอ้มลูที#เกี#ยวขอ้งกบัการซื� อหรือขายคืนหน่วยลงทุน  
(12) ขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าที#บริษัทจดัการคาํนวณและประกาศมลูค่าตามที#ระบุไวใ้นหนังสือชี� ชวนของ
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กองทุน ทั�งนี�  ไมร่วมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอื#นใดที#ธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายที#ควบคุมการประกอบ
ธุรกจิของธนาคารพาณิชยก์าํหนดไว ้ 
(13) จดัทาํและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงนิคา่จองซื� อ หรือการซื� อหน่วยลงทุน  
(14) ส่งมอบเงนิคา่ขายคืนหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงนิอื#นใด รวมถึงส่งมอบสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือ
รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื#นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  
(15) ยืนยนัการซื� อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  
(16) คืนเงนิค่าซื� อหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ที้#ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามคาํสั #งของบริษัทจดัการ  
(17) รับขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ โดยปฏบิตัิตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที#สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
(18) ดาํเนินการอื#นใดตามที#กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คาํสั #ง หนังสือซกัซอ้ม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
การปฏิบติังาน ที#ออกโดยหน่วยงานที#เกี#ยวขอ้ง ซึ#งเกี#ยวขอ้งกบัการทาํหนา้ที#ของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื� อคืนหน่วย
ลงทุน ทั�งที#มอียู่ในปัจจุบนั และที#จะมีขึ� นในอนาคต  
 
7. ผูด้แูลสภาพคลอ่ง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื#อ :  
ที#อยู ่:  

สิทธิ หน้าที# และความรบัผิดชอบ :  
 
8. ผูล้งทุนรายใหญ ่(Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีJไม่ไดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคลอ่ง) :  

ชื#อ :  
ที#อยู ่:  

สิทธิ หน้าที# และความรบัผิดชอบ :  
 
9. ทีJปรึกษา :  
 
9.1. ที#ปรึกษาการลงทุน :  

ชื#อ :  
ที#อยู ่:  
 
สิทธิ หน้าที# และความรบัผิดชอบ :  
 
หมายเหตุ (ที#ปรึกษาการลงทุน) :  
 
9.2. ที#ปรึกษากองทุน :  
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สิทธิ หน้าที# และความรบัผิดชอบ :  
 
หมายเหตุ (ที#ปรึกษากองทุน) :  
 
10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  
 
ไม่ม ี
 
11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทนุ (Outsource) :  

ชื#อ :  
ที#อยู ่:  

สิทธิ หน้าที# และความรบัผิดชอบ :  
 
หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  
 
12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  
 
สิทธิ หน้าที# และความรบัผิดชอบ :  
 
13. สิทธิหนา้ทีJและความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการมขีอ้ผูกพนัที#จะตอ้งรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื#อผูถื้อหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษัทจดัการรบั
ซื� อคนืหน่วยลงทุนตามที#กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "เงื#อนไขการลงทุน"  ยกเวน้กรณีที#บริษทัจดัการดาํเนินการตามที#กาํหนดไวใ้น
หวัขอ้ "การเลื#อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รบัซื� อคืนไม่
สบัเปลี#ยนหน่วยลงทุนตามสั #ง"  
เนื#องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซื� อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดังนั�น ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนัเวลาที#บริษัทจดัการกาํหนดได ้
 
13.2. สิทธิในการรบัเงนิปันผล :  
 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเสรี  
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วิธีการขอโอนหน่วยลงทนุ  
ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ#งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื#นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที#นายทะเบียนพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ  
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื#อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื#อผูร้บัโอนหน่วย
ลงทุนในทะเบยีนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ#งนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับ
แต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั�งนี�  ผูร้บัโอนมหีน้าที#จะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธติามกาํหนดเวลาที#นายทะเบยีนนัด
หมาย  
 
13.4. ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไมว่า่ทอดใดๆ ใน
กรณีต่อไปนี�   
1. การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทาํใหก้ารถอืหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี#ยวกบัขอ้จาํกดัการถอื
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที#ของบริษัทจดัการ และที#แกไ้ขเพิ#มเติมในอนาคต  
2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไมส่ามารถปฏบิติัหน้าที#ที#เกี#ยวขอ้งกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั�งนี�  ขอ้กาํหนดเกี#ยวกบั FATCA เป็นไป
ตามที#กาํหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เรื#อง "ขอ้กาํหนดเกี#ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษี
ต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั"  
 
13.5. สิทธิในการลงมติเพื#อแกไ้ขเพิ#มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวธีิจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื#อทาํการแกไ้ขเพิ#มเติมโครงการหรือแกไ้ขวธีิจดัการ ซึ#งเป็นไปตามหวัขอ้ "การขอมติของผูถื้อ
หน่วยลงทุน และวิธกีารแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอยีดโครงการจดัการ
กองทุนรวม และในกรณีที#ผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกนิกวา่หนึ#งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที#จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั�งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยที์#เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื#อผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 
ตอ้งไมนั่บคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนนั�นในส่วนที#เกนิกว่าหนึ#งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที#จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั�งหมด ทั�งนี�  เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ข
วธีิการจดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม  
 
13.6. สิทธิในการไดร้บัเงนิคนืเมื#อเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิที#จะไดร้ับเงนิคืนเมื#อโครงการสิ� นสุดลง โดยบริษทัจดัการจะจดัใหมี้ผูช้าํระบญัชีที#สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้าํระบญัชี โดยจะไดด้าํเนินการใหม้กีารจาํหน่ายทรพัยสิ์นของโครงการ ชาํระภาระ
หนี� สินและแจกจ่ายเงนิคนืใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวธีิการที#ระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชาํระบญัชีเมื#อเลิกกองทุน"  
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13.7. สิทธิประโยชน์อื#น ๆ :  

สิทธิในการจาํนําหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย ทั�งนี�  นายทะเบยีนจะรบัจดทะเบียนการจาํนํา
ใหแ้กผู่ร้บัจาํนําที#เป็นสถาบนัการเงนิเท่านั�น  
 
13.8. อื#น ๆ :  
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจาํกดัเพียงไมเ่กนิค่าหน่วยลงทุนที#ยงัส่งใชแ้ก่บริษทัจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
 
การที#ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื� อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี�  ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อ
วา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรบัที#จะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในขอ้ผูกพนัซึ#งลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ที#ไดร้บัการ
แต่งตั�งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงนิทุนไดไ้มเ่กนิไปกวา่ส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที#ตนถือ ทั�งนี�  ในกรณีที#มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้ับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงนิทุนของผูถ้อืหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั�น ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
 
14.2. เงื#อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

เมื#อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิดบญัชีและใบคาํสั #งซื� อหน่วยลงทุนของกองทุนที#กรอก
รายละเอยีดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามที#ระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และ
ผูจ้องซื� อหรือผูส้ั #งซื� อหน่วยลงทุนไดช้าํระเงนิค่าซื� อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั
ซื� อคนืหน่วยลงทุนในนามของบริษทัจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธใิหแ้ก่ผูจ้องซื� อหรือผูส้ั #งซื� อหน่วยลงทุนไว้
เป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซื� อหรือผูส้ั #งซื� อหน่วยลงทุนมหีน้าที#ที#จะมารบัสมุดบญัชีแสดงสทิธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือ
ชื#อในบตัรตวัอยา่งลายมือชื#อและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  
 
นายทะเบียนจะจดแจง้ชื#อผูจ้องซื� อหรือผูส้ั #งซื� อเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุนต่อเมื#อบริษทัจดัการไดร้บั
ชาํระคา่ซื� อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซื� อหรือผูส้ั #งซื� อนั�นไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ
เรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อวา่สมุดบญัชีแสดงสิทธิที#บริษทัจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธใินหน่วย
ลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซื� อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ 
 
ในกรณีที#ผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ชื#อผูถ้อืหน่วยลงทุนเหล่านั�นเป็นผูถื้อหน่วย
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ลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือชื#อร่วมกนัในสมุดบญัชแีสดงสทิธิ เพื#อสั #งซื� อหรือขายคนื
หน่วยลงทุน และมฐีานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั�งเป็นผูไ้ดร้บัเงนิที#ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน  
 
อนึ#ง ในกรณีที#เป็นการซื� อหน่วยลงทุน จาํนวนเงนิที#ปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธใินหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงนิที#ผูล้งทุน
ชาํระเป็นค่าซื� อหน่วยลงทุนตามคาํสั #งซื� อหน่วยลงทุนเท่านั�น มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธกิารไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั�งนี�  ผู้
ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอกีครั�งเพื#อแสดงจาํนวนหน่วยลงทุนที#ไดร้ับ
จดัสรร  
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื#อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนสามารถ
ใชอ้า้งองิต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื#นได ้
 
ในกรณีที#ผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทาํใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุน 
  
15. กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงนิปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทนุ :  

ไม่ม ี 
 
16. วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยส์ินอืJนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทนุ :  

หากมีการผิดนัดชาํระหนี� หรือมพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี� หรือลูกหนี� ตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาํระหนี� ได ้บริษัทจดัการจะรบัชาํระหนี� ดว้ยทรพัยสิ์นอื#นทั�งที#เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื#อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีที#ผูอ้อกตราสารแห่งหนี�
หรือลูกหนี� ตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดชาํระหนี�  ดังนี�   
 
16.1 กรณีที#บริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนี� หรือสิทธเิรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 
16.1.1 เมื#อมกีารบนัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนี� หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที#มีชื#ออยูใ่นทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที#บริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนี� หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงนิไดสุ้ทธิ
จากทรพัยสิ์นที#ไดจ้ากการรบัชาํระหนี�   
16.1.2 เมื#อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหนี�  บริษทัจดัการจะไมนํ่าทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงนิไดสุ้ทธจิากทรพัยส์นิที#ได้
จากการรบัชาํระหนี�  มารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจาํหน่ายทรพัยสิ์นที#ไดจ้ากการรบัชาํระหนี�
ในโอกาสแรกที#สามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั เวน้แต่กรณีที#ผูถื้อหน่วยลงทุนที#มี
สิทธิในเงนิไดส้ทุธิจากทรพัยสิ์นที#ไดจ้ากการรบัชาํระหนี� ตกลงรบัชาํระหนี� ดว้ยทรพัยส์ินดงักล่าวแทนเงนิ ทั�งนี�  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที#สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหวา่งที#บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นที#ไดจ้ากการรบัชาํระหนี�  บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรพัยสิ์นนั�นได ้และในกรณีที#มีคา่ใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงนิสาํรอง รายไดห้รือ
ผลประโยชน์ที#ไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นนั�น  
16.1.3 เมื#อมเีงนิไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที#ไดจ้ากการรบัชาํระหนี� ดว้ยทรพัยส์นิอื#นในแต่ละครั�ง บริษทัจดัการจะเฉลี#ยเงนิได้
สุทธิจากทรพัยสิ์นที#ไดจ้ากการรบัชาํระหนี� คืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที#มีสิทธิในเงนิไดส้ทุธินั�นภายใน 45 วนันับตั�งแต่วนัถดั
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จากวนัที#มเีงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกี#ยวกบัการเฉลี#ยเงนิคืนไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั
ทาํการนับตั�งแต่วนัถดัจากวนัที#บริษัทจดัการไดเ้ฉลี#ยเงนิคืน เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา
การเฉลี#ยเงนิคืนเป็นอยา่งอื#น  
16.1.4 เมื#อมกีารบนัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนี� หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัชาํระหนี�
ตามตราสารแห่งหนี� หรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงนิ บริษัทจดัการจะปฏิบตัิตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  
 
16.2 กรณีที#บริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหนี� หรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย ์ 
16.2.1 ก่อนการรบัชาํระหนี� ดว้ยทรพัยสิ์นอื#นที#มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั�ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่วยลงทุนตามมติพเิศษ  
ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ#ง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเกี#ยวกบัทรพัยสิ์นที#กองทุน
รวมจะไดจ้ากการรบัชาํระหนี�  มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการคา่ใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจาํเป็นในการรบัชาํระหนี�   
16.2.2 เมื#อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหนี�  บริษทัจดัการจะนําทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรพัยสิ์นนั�นเพื#อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสทุธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการที#สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดาํเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงันี�   
(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทที#กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ้ึ#งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไป
เพื#อเป็นทรัพยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 
(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทที#กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมไีวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวใน
โอกาสแรกที#สามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในระหวา่งที#บริษัทจดัการยงัไม่
สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดังกล่าว ในกรณีที#มีคา่ใชจ่้ายในการ
บริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  
 
16.3 ในกรณีที#มีพฤติการณ์วา่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี� หรือลูกหนี� ตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนี� ได ้บริษัทจดัการ
จะดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที#มชืี#ออยูใ่นทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัที#มีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหนี� หรือ
ลูกหนี� ตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนี� ได ้เป็นผูม้สิีทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื#นที#ไดจ้ากการรบัชาํระหนี� กไ็ด ้
ทั�งนี�  ในการดาํเนินการดงักล่าว บริษัทไมต่อ้งนําตราสารแห่งหนี� หรือสิทธิเรียกรอ้งนั�นมารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิสุทธิ
ของกองทุนรวม  
 
16.4 วธีิการชาํระคา่รบัซื� อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื#นแทนเงนิ  
กรณีบริษัทจดัการไมส่ามารถชาํระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยสิ์นอื#นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้าํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื#นแทน
เงนิได ้
 
เงื#อนไขเพิ#มเติม :  
ในการเฉลี#ยเงนิคนืแต่ละครั�งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษทัจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้หน็วา่ เงนิไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที#ไดจ้าก
การรบัชาํระหนี� ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี#ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษทัจดัการอาจนําเงนิไดส้ทุธิดงักล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที#การเฉลี#ยเงนิคนืใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายก็ได ้ทั�งนี�  หากไดม้กีารจาํหน่าย
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ทรพัยสิ์นที#ไดจ้ากการรบัชาํระหนี� จนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงนิไดสุ้ทธนัิ�นไมคุ่ม้กบัภาระค่าใชจ่้ายในการเฉลี#ยเงนิคืน 
บริษทัจดัการอาจนําเงนิไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้ 
 
การชาํระเงนิหรือทรพัยสิ์นอื#นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะชาํระใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุนที#ปรากฏชื#อ
ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาที#กาํหนด เท่านั�น  
 
17. การจดัทาํทะเบยีนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทนุ และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษทัจดัการกองทุนรวมมหีน้าที#จดัใหม้ีทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑที์#ออกตามมาตรา rt�(�) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. t�p� 
 
ใหส้นันิษฐานไวก้อ่นวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการชาํระเงนิหรือทรพัยสิ์นอื#น รวมทั�งการใหสิ้ทธหิรือการจาํกดั
สิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที#ปรากฏรายชื#อในสมดุทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนดในขอ้ผูกพนั
หรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหนา้ที#แลว้ 
 
 บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบยีนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจาํนําหน่วยลงทุน ในกรณี
ดงันี�  
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที#เสนอขายต่อผูล้งทุนที#มิใชร่ายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาํใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงนิลงทุนสูง ตามที#กาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้
แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที#เสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน
หน่วยลงทุนจะทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญพิ่เศษ ตามที#กาํหนด ในโครงการจดัการ
กองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
(ค) การโอนหรือการจาํนําหน่วยลงทุน ดังนี�  
r. หน่วยลงทุนที#บริษัทจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัที# r มกราคม พ.ศ. t�xp ในกรณีเป็นกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวที#จดัตั�งขึ� นก่อนวนัที# r มกราคม พ.ศ. t�xp 
t. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื#อการเลี� ยงชีพ  
p. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื#อการออมตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน 
 
18. ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีที#มีผูถ้อืหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หนึ#งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที#จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด บริษทั
จดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที#เกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด
ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหน่วยลงทุนดังกล่าวไดเ้ต็มตามจาํนวนที#ถืออยู่ 
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมตขิองผูถื้อหน่วยลงทุน :  

การดาํเนินการใดที#โครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษทั
จดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนที#ไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั�งปวง
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เห็นชอบใหด้าํเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพนัตามมติ 
 
มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที#ใหด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท์ี#กาํหนดในกฎหมาย ใหถ้อืวา่มตินั�นเสยีไป 
 
ในกรณีที#เป็นการขอมติเพื#อแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเรื#องที#กระทบต่อสิทธิของผูถ้ือหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั ตอ้งไดร้บัมติ
พิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที#มีคะแนนเสียงไดไ้มน่้อยกวา่สามในสี#ของจาํนวนหน่วยลงทุนทั�งหมด
ของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ#งเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนทั�งหมดของผูถ้อืหน่วย
ลงทุนซึ#งส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีที#กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู ้
ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี#ยวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนที#กาํหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั 
หรือที#กาํหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที#กาํหนดในประกาศนี� แลว้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
เพิ#มเติมดังต่อไปนี� ดว้ย 
 
(1) ในกรณีที#เป็นการขอมติที#มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่
เท่ากนั ตอ้งไดร้ับมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที#ไดร้ับผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(2) ในกรณีที#เป็นการขอมติที#มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้อืหน่วยลงทุนไม่วา่กรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือ
มติพิเศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที#ไดร้ับผลกระทบ แลว้แต่กรณี 
(3) ในกรณีที#เป็นการขอมติที#มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ#ง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของ
จาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที#ไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  
 
20. วิธีการแกไ้ขเพิJมเตมิขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ#มเติมส่วนใดส่วนหนึ#งของขอ้ผูกพนัที#เป็นไปตามวธิีการที#กาํหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมสีาระสาํคญัที#เป็นไปตาม
และไมข่ดัหรือแยง้กบัพระราชบัญญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. t�p� ตลอดจนหลกัเกณฑท์ี#ออกโดยอาศยั
อาํนาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้ผูกพนัส่วนที#แกไ้ขเพิ#มเติมนั�นมีผลผูกพนัคูส่ญัญา 
 
การแกไ้ขเพิ#มเติมขอ้ผูกพนัในเรื#องที#กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญัตอ้งไดร้บัมติพเิศษของผูถื้อหน่วย
ลงทุน ทั�งนี�  เรื#องที#กระทบต่อสทิธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั ใหร้วมถึง 
(ก) ขอ้กาํหนดเกี#ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคนืเงนิทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 
(ข) ขอ้กาํหนดเกี#ยวกบัการชาํระคา่ขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรัพยห์รือทรพัยสิ์นอื#นตามขอ้ x ของประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที# ทน. rs/t��� 
(ค) ขอ้กาํหนดเกี#ยวกบัการรบัชาํระหนี� ดว้ยทรพัยสิ์นอื#น  
(ง) ขอ้กาํหนดเกี#ยวกบัการประกนัตามขอ้ p/r ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที# ทน. rs/t��� กรณีกองทุน
รวมมีประกนั และขอ้กาํหนดเกี#ยวกบัการแกไ้ขเพิ#มเติมสญัญาประกนัในเรื#องใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนเสีย
ผลประโยชน์ 
(จ) เรื#องที#ผูด้แูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบต่อสทิธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั 
 
การแกไ้ขเพิ#มเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดังต่อไปนี�  ใหม้ผีลผูกพนัเมื#อไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ง
ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ#มเติมขอ้ผูกพนัใหม้สีาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมที#แกไ้ขเพิ#มเติมโดยไดร้ับมติ
โดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถ้อืหน่วยลงทุน หรือไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. แลว้แต่
กรณี หรือ 
(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นวา่การแกไ้ขเพิ#มเติมขอ้ผูกพนันั�นเหมาะสม มคีวามจาํเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมนัียสาํคญั 
 
การแกไ้ขเพิ#มเติมขอ้ผูกพนัไม่วา่กรณีใดตอ้งกระทาํเป็นหนังสือลงลายมอืชื#อโดยบุคคลผูม้อีาํนาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการ
กองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทั�งประทับตราบริษัท (ถา้มี)  
 
บริษทัจดัการกองทุนรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ที#ทาํการและเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมเพื#อใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทั�งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ#มเติมขอ้ผูกพนัพรอ้มทั�งเหตุผลและความจาํเป็นใหผู้ถ้อืหน่วย
ลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจาํปีของกองทุนรวม  
 
21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :  
 
21.1. การระงบัขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไม่ม ี 
 
21.2. รายละเอยีดเพิ#มเติม :  
 
22. การเลกิกองทุนรวม :  
 
22.1. เงื#อนไขในการเลิกกองทุน :  

(1) หากปรากฏวา่กองทุนมีจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกวา่ 35 รายในวนัทาํการใด 
  
(2) เมื#อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั #งใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีที#บริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้
กระทาํการจนก่อใหเ้กดิความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบติัหนา้ที#ของตน  
 
(3) เมื#อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ#งหนึ#งของจาํนวนหน่วยลงทุนที#จาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั�งหมดของโครงการจดัการ  
 
(4) สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั�งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีที#มีเหตุอนัควรสงสยัวา่
อาจมกีารจดัตั�งกองทุนรวมเพื#อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื#อ
เป็นเครื#องมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้
ดาํเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลที#เกี#ยวขอ้งทาํการชี� แจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซึ#งในกรณีที#ไม่มี
การชี� แจง หรือชี� แจงแลว้แต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทาํใหเ้ชื#อไดว้า่การจดัตั�งกองทุนรวมเป็นการจดัตั�งกองทุนรวมเพื#อผูล้งทุนที#
มิใช่รายยอ่ยเป็นการทั #วไปอยา่งแทจ้ริง และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั #งบริษัทจดัการจะทาํการแกไ้ข หรือ
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ดาํเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการตามที#สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั #งได ้หรือดาํเนินการ
แลว้แต่ไม่สามารถทาํใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื#อผูล้งทุนที#มิใช่รายยอ่ยเป็นการทั #วไปอยา่งแทจ้ริง  
 
(5) เมื#อกองทุนครบกาํหนดอายโุครงการ  
 
(6) เมื#อเขา้เงื#อนไขตามขอ้ r.s และบริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุน 
 
22.2. การดาํเนินการของบริษัทจดัการเมื#อเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื#น บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี� เพื#อเลิกกองทุนเปิดดงักล่าว 
(ก) ยุติการรบัคาํสั #งซื� อและคาํสั #งขายคืนหน่วยลงทุนตั�งแต่วนัทาํการที#ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 
(ข) แจง้ใหผู้ท้ี#เกี#ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการที#ปรากฎเหตุตามขอ้ 22.1 โดยวิธีการดังนี�  
(1) แจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนที#มีชื#ออยูใ่นทะเบยีนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบยีน 
(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 
(3) แจง้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที#จดัไวบ้นเว็บไซตข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(ค) จาํหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที#เหลืออยูข่องกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการที#ปรากฏเหตุตาม
ขอ้ 22.1 เพื#อรวบรวมเงนิเท่าที#สามารถกระทาํไดเ้พื#อชาํระค่ารบัซื� อคนืหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  
(ง) ชาํระค่ารบัซื� อคนืหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงนิที#รวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการ
นับแต่วนัทาํการที#ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 และเมื#อไดด้าํเนินการชาํระค่ารบัซื� อคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวา่เป็นการเลิก
กองทุน  
 
เมื#อไดด้าํเนินการตามวรรคหนึ#งแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการดาํเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการ
จะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื#อนไข และวิธีการชาํระ
บญัชีของกองทุนรวม 
  
ในกรณีที#มีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุอื#นที#ทราบกาํหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษัทจดัการจะดาํเนินการ
ดงัต่อไปนี�  
(ก) แจง้ใหผู้ที้#เกี#ยวขอ้งทราบก่อนวนัเลิกกองทุนไมน้่อยกวา่ 5 วนัทาํการ โดยวิธีการดงันี�  
(1) แจง้เป็นหนังสือใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ 
(2) แจง้สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที#จดัไวบ้นเว็บไซตข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(3) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีที#หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั�นเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์
(ข) ดาํเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื#อใหผู้ถ้อืหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั #วไปทราบเรื#องดังกล่าวกอ่นวนัเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซต์ของบริษทัจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือโดย
จดัใหม้ีขอ้มลูเรื#องดังกล่าวไว ้ณ สถานที#ในการซื� อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษทัจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการ
ขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้ และ  
(ค) จาํหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเพื#อรวบรวมเป็นเงนิสด เงนิฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์
และตั �วสญัญาใชเ้งนิที#มกีาํหนดระยะเวลาใชเ้งนิคืนเมื#อทวงถาม ใหเ้สร็จสิ� นก่อนวนัเลิกกองทุน 
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23. การชาํระบญัชีเมืJอเลกิกองทุน :  

บริษทัจดัการจะจดัใหม้กีารชาํระบญัชี โดยจะแต่งตั�งผูช้าํระบญัชทีี#สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื#อทาํ
หนา้ที#รวบรวม และแจกจ่ายทรพัยสิ์นที#คงเหลือจากการชาํระหนี� สินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั�งทาํ
การอยา่งอื#นตามแต่จาํเป็นเพื#อชาํระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จสิ� น ทั�งนี�  ตามหลกัเกณฑ ์เงื#อนไข และวธีิการที#คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด  
ในกรณีที#ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลาํเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื#น บริษัทจดัการจะอา้งอิงที#อยูข่องบริษัท
จดัการเป็นภมูิลาํเนาเพื#อการวางทรพัยใ์นกรณีที#ตอ้งมกีารวางทรพัย ์
สาํหรบัคา่ใชจ้่ายและเงนิค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้าํระ
บญัชีจะดาํเนินการเฉลี#ยเงนิคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธเิท่าที#คงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจาํนวนหน่วย
ลงทุนที#ผูถื้อหน่วยลงทุนถอือยู่ตามหลกัฐานที#ปรากฏในทะเบียนผูถ้อืหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  
เมื#อไดช้าํระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้าํระบญัชจีะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยู่ใหผู้ช้าํระบญัชีจดัการโอนทรพัยสิ์น
ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธิvของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
โครงการจดัการกองทุนรวมที#ผ่านการอนุมติัจากสาํนักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ#มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที#แนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ
กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ#งของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  
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คูมื่อผูล้งทุน Investor Guide  
สิทธิของผูล้งทุน Rights of Investors  
1. สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื#อบริษัทจดัการทุกแหง่ที#ไดม้อบหมายใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นตวัแทนสนับสนุน
เพื#อการขายและรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน The right to obtain a list of all management companies which have appointed 
any individuals or juristic persons to be their fund selling agents.  
2. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเกี#ยวกบัชื#อ ที#อยู่ ของบริษัทจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนและตวัแทนสนับสนุน  รวมทั�ง
ชื#อ  ที#อยู ่และเลขประจาํตวัของพนักงานผูท้าํหนา้ที#ขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดงักล่าว The right to 
obtain information concerning the names and addresses of the Management Company, underwriters and 
distributors, as well as the names, addresses and identification numbers of staff who perform the duty of selling 
and redeeming mutual funds of such juristic persons.  
3. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี#ยวกบัความเสี#ยงที#เกี#ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนที#ไดร้บัคาํแนะนําเพื#อซื� อหน่วยลงทุนนั�น  
ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกี#ยวกบัความเสี#ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน The right to obtain information 
concerning the risks related to mutual fund recommended as well as warnings and description of the risks of 
investing in mutual funds. 
4. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้เท็จจริงที#มีผลกระทบอยา่งมนัียสาํคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อการตดัสินใจลงทุน  
เช่น  การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที#อยู่ในขั�นตอนการดาํเนินการเพื#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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี#ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที#ตวัแทนอาจ
ไดร้บัจากการซื� อหรือขายคนืหน่วยลงทุน The right to obtain information concerning conflict of interest, such as fees 
or compensation which a distributor may receive from subscribing or redeeming of mutual funds.  
6. สิทธิในการแสดงเจตนาวา่ไม่ตอ้งการรบัการติดต่อในลกัษณะที#เป็นการขายโดยผูล้งทุนมไิดร้อ้งขอ (Cold Calling)*  ผู ้
ลงทุนมีสิทธิดงันี�     The right to refuse any contact without a request of investor (cold calling), in which the investor 
shall have the following rights: 
1) ขอทราบชื#อผูติ้ดต่อ ชื#อนิติบุคคลที#ผูติ้ดต่อสงักดั To request the name of contact person and name of juristic  
person which the person making contact performs duties for.  
2) วตัถุประสงคใ์นการติดต่อ The objective of the contact.  
3) สิทธิที#ผูล้งทุนจะแสดงเจตนาวา่ ไม่ตอ้งการไดร้บัการติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.  
7. สิทธิของผูล้งทุนที#ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัที#จะยกเลิกคาํสั #งซื� อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที#เป็นการขายโดย
ผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption order in the 
case of cold calling.  
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การรอ้งเรียน Complaint 
1. วธีิการรอ้งเรียน Procedures for making a complaint 
ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถึงการรอ้งเรียนโดยทางวาจาที#มกีารบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรที#
เกี#ยวกบั The investor can file a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing, 
concerning. 
 การดาํเนินธุรกิจของบริษัทหรือตวัแทน    หรือ the operation of the Company or its distributors, or 
 การปฏิบติัหนา้ที#ของพนักงานบริษัทหรือของตวัแทนอยา่งมีนัยสาํคญั    หรือ the performance of duties by the staff 
of the Company or its distributors, or 
 เกี#ยวกบัการปฏิบติัที#ผิดกฎหมาย ระเบยีบ หรือคาํสั #งของทางราชการที#บริษัทหรือตวัแทนตอ้งถอืปฏิบติั เช่น กระทาํไม่
สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัต่อโครงการจดัการกองทุนรวม หรือหนังสือชี� ชวนของกองทุน หรือการเปิดเผย
ขอ้มลูสาํคญัต่อลูกคา้ หรือการกระทาํใดๆที#ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรพัยส์นิของลกูคา้  เป็นตน้ an act in violation of 
laws, regulations or orders of the authorities which must be observed by the Company or its selling agent for 
example, a dishonest act, an act in violation of the code of ethics or in contravention of the mutual fund 
management project or the fund prospectus, the disclosure of material information to customers or any act which 
causes damage to the assets of customers etc. 
2. สถานที#รอ้งเรียน Where to file a complaint 
 บริษทัจดัการ  Management Company  

ส่วนบริการลูกคา้  
 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

เลขที# �qq/tt อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั�น x และ rt ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 

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

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

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




