
       

   รายการค าถามและค าตอบเกีย่วกบักองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C  1 

 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 2022C 

K Foreign Fixed Income 2022C Fund : KFF22C 

 

ผูล้งทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 1 ปีได ้

ดงัน้ัน หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

 

ลกัษณะส าคญั 

 

ประเภท กองทุนรวมตราสารหน้ี  

อายโุครงการ ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต า่กวา่ 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน  

วนัท่ีท่ีไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุน 27 มกราคม 2564 

วนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 17 กุมภาพนัธ ์2564 (อาจเปล่ียนแปลงได)้ 

จ  านวนเงินทุนของโครงการ 3,000 ลา้นบาท บริษัทจดัการอาจเพิ่มจ านวนเงินของโครงการไดอ้ีก

ไม่เกิน 450 ลา้นบาทหรือคิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้ นไดไ้ม่

เกิน 45 ลา้นหน่วย 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 9 – 16 กุมภาพนัธ ์2564 

(วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ ์2564 เปิดเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น.) 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมตราสารหน้ี แบบก าหนดอายุโครงการ ประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหน้ี รวมทั้ง หลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด รวมกนัไม่น้อยกวา่

รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่

รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) และ

ตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน   

 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient 

Portfolio Management) และอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลย

พินิจของผูจ้ดัการกองทุน 
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ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมใหย้มืหลกัทรพัย ์

(Securities Lending) ธุรกรรมซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้  

 

กรณีท่ีมีการลงทุนในทรพัยสิ์นดงัน้ี รวมกนัจะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(1) ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

(2) ตราสาร Basel III 

(3) สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ท่ีมีหลกัทรัพยอ์า้งอิงเป็นตราสารตามขอ้ (1)–(2) 

  

ทั้งน้ี การด ารงอตัราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีระบุไวข้า้งตน้จะไม่น ามาบงัคบัใชใ้นช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี 

(ก) ช่วงระหวา่งรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั นับแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั 

 

นโยบายป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการ

กองทุน 

 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

ไม่จ่ายเงินปันผล 

 

ดชันีช้ีวดั (Benchmark) 

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศท่ีไม่มีตวัช้ีวดั และบริหารจดัการลงทุนเพื่อใหไ้ด้

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงไม่จ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกบัตวัช้ีวดั 

 

3. ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดจ้ากเงินลงทุน 

ผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศ และหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่นใด 
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ค าถาม/ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อยา่งไร 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

1.2 กองทุนน้ีมีจ  านวนเงินทุนของโครงการเทา่ใด 

3,000 ลา้นบาท โดยสามารถเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดไ้ม่เกิน 450 ลา้นบาท 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลา

เทา่ใด 

การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสูงกว่าเงินฝาก และยอมรบัผลตอบแทนท่ีอาจต า่

กว่าหุน้ได ้และเขา้ใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินตน้ หากผูอ้อกตราสารหรือเงินฝากท่ีกองทุนลงทุนมาสามารถ

ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียคืนได ้และสามารถรบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนได ้

1.4  ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุน 

 ผลการด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน 

 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุน 

 การเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระเงินและดอกเบ้ียตามก าหนดระยะเวลา  ซ่ึงความเส่ียงดงักล่าวอาจสูง

กว่ากองทุนประเภทตราสารหน้ีทัว่ไป เน่ืองจากกองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดับความ

น่าเช่ือถือต า่กว่าอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือท่ีไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

 กรณีท่ีกองทุนต่างประเทศไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนตราสารหน้ีท่ีกองทุนถืออยู่ในราคาท่ีเหมาะสมและ

ภายในระยะเวลาอนัสมควรเพื่อน าเงินมาช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในการจ าหน่ายจ่าย

โอนตราสารดงักล่าวตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของตราสารดังกล่าว หรือไม่มีตลาดรองส าหรับทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนต่างประเทศลงทุน หรือมีตลาดรอง แต่ราคาในตลาดรองอาจจะต า่กว่าราคาเสนอขายหรือราคาท่ี

กองทุนซ้ือทรพัยสิ์นดงักล่าว 

 กรณีท่ีจ านวนเงินท่ีกองทุนต่างประเทศมีสิทธิไดร้บัคืนจากการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศตอ้งถูกหกั

ภาษีตามกฎหมายของต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1.5 กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
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1.6 กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

1.7  กองทุนรวมตา่งประเทศที่กองทุน KFF22C จะลงทุนมากกว่า 20% ของมูลค่าทรพัยส์ินสุทธิของกองทุนมี

นโยบายการลงทุน ปัจจยัเสี่ยงที่ส  าคญั และผลการด าเนินงานอยา่งไร 

ลกัษณะส าคญัของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – V, Class C(USD)-Acc 

ช่ือกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 - V 

Share Class Class C(USD)-Acc 

อายโุครงการ ประมาณ 1 ปี และจะเลิกกองทุนโดยอตัโนมติัเมื่อครบก าหนดอายุโครงการ 

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารหน้ี 

สกุลเงิน ดอลลารส์หรฐั (USD) 

นโยบายจา่ยเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล 

บริษทัจดัการ Invesco Hong Kong Limited 

ตวัช้ีวดั ไม่มี 

Website https://www.invesco.com.hk/retail/en_HK 

วตัถปุระสงคก์ารลงทุนของกองทุนตา่งประเทศ 

กองทุนต่างประเทศมุ่งเน้นสรา้งกระแสรายไดต้ลอดช่วงระยะเวลาการลงทุน และจ่ายคืนเงินตน้เมื่อครบก าหนด

อายุกองทุน (กองทุนไม่ไดร้บัประกนัหรือคุม้ครองเงินตน้) กองทุนต่างประเทศมุ่งหวงัท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคก์าร

ลงทุนโดยใชก้ลยุทธ ์Buy-and-Maintain ผ่านการลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) และ

มีการติดตามความเส่ียงในเชิงรุกตลอดระยะเวลาลงทุนประมาณ 1 ปี นับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย 

(Initial Offer Period) จนถึงวนัครบอายุกองทุน 

 

นโยบายการลงทุนของกองทุนตา่งประเทศ 

กองทุนต่างประเทศจะลงทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนในตราสารหน้ีในภูมิภาค

เอเชียท่ีอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ซ่ึงออกโดยผูอ้อกตราสารท่ีไดร้บัการคดัเลือกตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน (เช่น รฐับาล หน่วยงานของรฐั องคก์ารระหวา่งประเทศเหนือรฐั (supranational entities) 

บริษัทเอกชน สถาบนัการเงิน และธนาคาร) ซ่ึงผูอ้อกตราสารอาจอยูใ่นประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศท่ี

พฒันาแลว้ โดยภูมิภาคเอเชียในท่ีน้ีหมายถึงทุกประเทศในทวปีเอเชีย ยกเวน้ประเทศญ่ีปุ่น แต่รวมถึงประเทศ

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ์ 

 กองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment 

Grade) มากกว่ารอ้ยละ 70 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความ

น่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และตราสารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความ

น่าเช่ือถือ (Unrated) น้อยกวา่รอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
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 กองทุนต่างประเทศเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) และอาจลงทุนในสญัญาซ้ือ

ขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการป้องกนัความเส่ียงเท่าน้ัน 

 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ท่ีออกหรือรบัประกนัโดย

ประเทศใดประเทศหน่ึง (ยกเวน้ประเทศจีน) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และอาจ

ลงทุนในตราสารหน้ีภาครฐัท่ีออกหรือรบัประกนัโดยประเทศใดประเทศหน่ึง (รวมถึงรฐับาลหรือหน่วยงานของรฐั

หรือหน่วยงานทอ้งถ่ินของประเทศน้ัน) ท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-investment 

Grade) หรือไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated) ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเสนอขายนอกประเทศจีนและอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) 

ท่ีออกหรือรบัประกนัโดยหน่วยงานในประเทศจีนไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 60 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในหุน้กูไ้ม่มีอายุ (Perpetual bonds) และหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Convertible bonds) 

ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 15 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนต่างประเทศอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมี loss-absorption features รวมถึงหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีเง่ือนไข 

(Contingent Convertible Securities) และตราสารหน้ีท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑท่ี์นับเป็นกองทุนชั้นท่ี 1 

(Additional Tier 1 Capital) หรือ กองทุนชั้นท่ี 2 (Tier 2 Capital) ภายใตเ้กณฑข์อง The Banking (Capital) 

Rules (Cap.155L) ซ่ึงตราสารเหล่าน้ีอาจถูกบงัคบัใหป้รบัลดเงินตน้หรือถูกแปลงใหเ้ป็นหุน้สามญัเม่ือเกิด

เหตุการณส์ าคญั (Trigger Events) โดยกองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมี loss-absorption features 

ไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 30 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 กองทุนต่างประเทศจะไม่ลงทุนในตราสารทุน หน่วย CIS (Collective Investment Schemes) ตราสารหน้ีท่ีมี

สินทรพัยอ์ื่นเป็นหลกัประกนั (Asset-backed Securities) รวมถึงตราสารหน้ีท่ีมีสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยัเป็น

หลกัประกนั (Mortgage-backed Securities) หรือตราสารพาณิชยท่ี์มีสินทรพัยค์ ้าประกนั (Asset-back 

Commercial Paper) 

 กองทุนต่างประเทศจะใชก้ลยุทธ ์Buy-and- Maintain และมีการติดตามความเส่ียงในเชิงรุก ผูจ้ดัการกองทุนจะ

ติดตามและบริหารระดบัความเส่ียงของพอรต์การลงทุนในช่วงระยะเวลาการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง ในกรณีท่ี

หลกัทรพัยห์รือผูอ้อกหลกัทรพัยถู์กปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลงจนต า่กวา่อนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้หรือความ

น่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารลดต า่ลงภายหลงัจากการเขา้ลงทุนครั้งแรก ผูจ้ดัการกองทุนจะพจิารณาหลายปัจจยั

ร่วมกนัเพื่อตดัสินใจว่าจะถือครองหลกัทรพัยน้ั์นต่อไปหรือขายหลกัทรพัยน้ั์นแลว้น าเงินไปลงทุนใหมต้ามดุลย

พินิจของผูจ้ดัการกองทุน ภายใตข้อ้จ ากดัการลงทุนขา้งตน้ 

 กองทุนต่างประเทศมีการกระจายการลงทุนในตราสารหน้ีโดยจะลงทุนในตราสารหน้ีแต่ละตวัไม่เกินรอ้ยละ 5 

ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน และกองทุนจะเลือกลงทุนในตราสารหน้ีท่ี

มีมลูค่าการออกตราสารอยา่งนอ้ย 200 ลา้นดอลลารส์หรฐั ในขณะท่ีกองทุนเขา้ลงทุน และจะไม่ลงทุนในตรา

สารหน้ีท่ีมีการขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement Bonds)  

 กองทุนต่างประเทศจะลงทุนในตราสารท่ีมีอายุหรือมีอายุคงเหลือสั้นกว่าอายุกองทุนประมาณรอ้ยละ 70 ของ

มลูค่าการลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากตราสารท่ีครบก าหนดอายุก่อนวนัครบก าหนด

อายุของกองทุนจะถูกน าไปลงทุนใหม่หรือถือครองเป็นเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดไดต้ามดุลยพินิจของ

กองทุน 

 ผูจ้ดัการกองทุนมุ่งลงทุนเต็มอตัรา แต่กองทุนต่างประเทศอาจถือครองเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดไดถึ้ง

รอ้ยละ 40 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน เป็นการชัว่คราวในบางสถานการณ ์ยกตวัอย่างเช่น เมื่อตราสาร
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หน้ีครบก าหนดก่อนวนัครบก าหนดอายุกองทุนต่างประเทศหรืออาจถูกเรียกคืนก่อนท่ีตราสารหน้ีน้ันจะครบ

ก าหนดอายุตราสาร หรือในกรณีท่ีผูจ้ดัการกองทุนขายตราสารหน้ีก่อนครบก าหนดเน่ืองจากคาดการณว์า่ตรา

สารจะถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ นอกจากน้ี ผูจ้ดัการกองทุนสามารถถือครองเงินสดหรือรายการเทียบเท่า

เงินสดไดถึ้งรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 2 เดือนก่อนวนัครบ

ก าหนดอายุของกองทุนต่างประเทศ 

 กองทุนต่างประเทศมีอายุโครงการประมาณ 1 ปี และกองทุนจะส้ินสุดโดยอตัโนมติัเมื่อครบอายกุองทุนซ่ึงคาดว่า

จะใกลเ้คียงกบัวนัครบก าหนดอายุกองทุนท่ีประมาณการไว ้โดยจะมีการแจง้วนัครบก าหนดอายกุองทุนใหผู้ถื้อ

หน่วยทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 เดือนก่อนวนัครบก าหนดอายขุองกองทุนต่างประเทศเพื่อยนืยนัการเลิกกองทุน 

ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการเลิกกองทุนจะเรียกเก็บจากกองทุนต่างประเทศ ในวนัครบก าหนดอายขุองกองทุน

ต่างประเทศ หน่วยลงทุนทั้งหมดจะถูกไถ่ถอนและผูถื้อหน่วยท่ีถือหน่วยลงทุนจนถึงวนัครบก าหนดอายุกองทุนจะ

ไดร้บัผลตอบแทนตามมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ณ วนัดงักล่าว คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดจากการเลิกกองทุนคาดว่า

อยูท่ี่ประมาณ 18,000 ดอลลารส์หรฐัฯ และทยอยตดัจา่ยตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง

แรกจนถึงวนัครบก าหนดอายุของกองทุนต่างประเทศ 

 

ค่าธรรมเนียมของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – V, Class C(USD)-Acc :  

 ค่าธรรมเนียมการขาย (Subscription Fee) : สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 3.00 ของมลูค่าเงินลงทุน 

 ค่าธรรมเนียมการขายคืน (Redemption Fee) : ไม่เรียกเก็บ 

 ค่าธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee) : สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 2.50 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ปัจจุบนัเรียกเก็บรอ้ยละ 0.40 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

 ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ (Trustee Fee) : สูงสุดไม่เกินรอ้ยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน โดยเรียกเก็บท่ีรอ้ยละ 0.03 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส าหรบัมลูคา่สินทรพัยสุ์ทธิของ

กองทุน 50 ลา้นดอลลารส์หรฐัแรก และเรียกเก็บท่ีรอ้ยละ 0.02 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ส าหรบัมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีเกิน 50 ลา้นดอลลารส์หรฐั ทั้งน้ีจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมผูดู้แล

ผลประโยชน์ขัน้ต า่เดือนละ 1,250 ดอลลารส์หรฐั 

 ค่าธรรมเนียมการด าเนินการกองทุน (Administration Fee) : สูงสุดไมเ่กินรอ้ยละ 2.00 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุน โดยเรียกเก็บท่ีรอ้ยละ 0.03 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ส าหรบัมลูค่าสินทรพัย์

สุทธิของกองทุน 50 ลา้นดอลลารส์หรฐัแรก และเรียกเก็บท่ีรอ้ยละ 0.02 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ส าหรบัมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนท่ีเกิน 50 ลา้นดอลลารส์หรฐั ทั้งน้ีจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ

ด าเนินการกองทุนขัน้ต า่เดือนละ 1,250 ดอลลารส์หรฐั 

 ค่าใชจ้่ายรวม (Ongoing Charge) : ประมาณรอ้ยละ 0.55 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

  



       

   รายการค าถามและค าตอบเกีย่วกบักองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C  7 

 

ความเสี่ยงของกองทุนตา่งประเทศ 

1) ความเสี่ยงจากการลงทุน (General investment risk) 

การลงทุนมีความเส่ียง กองทุนต่างประเทศไม่ไดร้บัประกนัเงินตน้ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่ไดร้บัการ

คุม้ครองจากหน่วยงานภาครฐัเช่นเดียวกบัเงินฝาก กองทุนต่างประเทศมีความเส่ียงจากความผนัผวนของตลาด

และความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรพัย ์พอรต์การลงทุนของกองทุนอาจมีมลูคา่ลดลงเน่ืองจากปัจจยัเส่ียง

ต่างๆ และอาจส่งผลใหข้าดทุนได ้รวมถึงมลูค่าหน่วยลงทุนอาจสูงขึ้ นหรือต า่ลง  

2) ไม่มีการรบัประกนัหรือคุม้ครองเงินได ้ผลตอบแทน หรือเงินลงทุนเริ่มแรก (Neither income, return nor 

capital of the Fund is guaranteed or protected) 

ไม่มีการรบัประกนัว่าผูล้งทุนจะไดร้บัก าไรหรือไม่ขาดทุน ไม่มีการรบัประกนัเงินได ้ผลตอบแทน หรือเงินทุน

เร่ิมแรกของกองทุน มลูค่าการลงทุนและเงินไดอ้าจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงได ้ผูล้งทุนมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดร้บัเงิน

ลงทุนเร่ิมแรกคืนในช่วงระหวา่งการลงทุนหรือในวนัครบก าหนด มลูค่าการลงทุนในกองทุนอาจลดลงได ้ผูล้งทุน

ควรเตรียมรบัมือกบัโอกาสการขาดทุนจากการลงทุน 

3) ความเสี่ยงจากอายโุครงการทีจ่  ากดั (Limited duration risk) 

กองทุนต่างประเทศมีการก าหนดอายุโครงการ และจะถูกยกเลิกอตัโนมติัเมื่อครบอายุโครงการ ซ่ึงคาดว่า

โครงการมีอายุประมาณ 1 ปี จึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ีมีเป้าหมายการลงทุนตามระยะเวลาของกองทุนต่างประเทศ 

แมว้่าผูล้งทุนจะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนไดก้่อนครบอายุโครงการ 

ในกรณีท่ีผูล้งทุนมีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ จะมีผลกระทบดงัน้ี 

- กองทุนไม่ไดร้บัประกนัเงินไดห้รือเงินตน้เมื่อครบก าหนดอายุโครงการ มลูคา่การขายคืนก่อนครบก าหนด

อายุโครงการจะขึ้ นอยูก่บัมลูคา่สินทรพัยใ์นพอรต์การลงทุน ดงัน้ัน เงินค่าขายคืนท่ีผูล้งทุนไดร้บัอาจต า่กวา่

สูงกว่าเงินลงทุนเร่ิมแรกและไม่มีการรบัประกนัว่านักลงทุนจะไดร้บัเงินตน้คืนเต็มจ านวน 

- ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอาจถูกปรบัลดลงถึงรอ้ยละ 2 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเร่ิมแรกของกองทุน ในกรณี

ท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าระดบัท่ีก าหนด 

- ขนาดกองทุนท่ีลดลงอนัเน่ืองมาจากการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ จะส่งผลกระทบ

ต่ออตัราคา่ธรรมเนียมท่ีมีการจดัเก็บ โดยจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผลตอบแทนของผูล้งทุน 

- การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายโุครงการอยา่งมีนัยส าคญั อาจส่งผลใหก้องทุนต่างประเทศตอ้ง

เลิกกองทุนก่อนครบก าหนดได ้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 5 (ความเส่ียงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบ

ก าหนด) 

- การขาดสภาพคล่องของกองทุนอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช าระเงินค่าขายหรือการหยุดช าระ

เงินค่าขายคืนแก่ผูล้งทุน 
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4) ความเส่ียงจากการช าระคืนหน้ีก่อนครบก าหนดและการน าเงินไปลงทุนตอ่ (Prepayment and reinvestment 

risk) 

ผูอ้อกตราสารหน้ี (โดยเฉพาะผูท่ี้ออกตราสารหน้ีในอตัราดอกเบ้ียสูง) อาจจ่ายคืนเงินก่อนครบก าหนด ซ่ึงการ

ช าระคืนหน้ีก่อนครบก าหนดอาจท าใหเ้กิดการขาดทุนในตราสารหน้ีท่ีถูกซ้ือในราคา Premium การช าระคืนหน้ี

ก่อนครบก าหนดท่ีไม่ไดร้ะบุช่วงเวลาส าหรบัตราสารหน้ีท่ีออกขายท่ีราคาพารอ์าจท าใหข้าดทุนไดเ้หมือนกบัราคา 

Premium ท่ีไมไ่ดต้ดัจ าหน่าย การจา่ยคืนเงินกูก้่อนครบก าหนดและการน าเงินสดท่ีไดจ้ากการขายตราสารหน้ีท่ี

ผูจ้ดัการกองทุนคาดว่าจะมฐีานะการเงินแยล่งไปลงทุนต่อ ท าใหเ้กิดความเส่ียงจากตลาดและความไม่แน่นอนใน

การหาตราสารหน้ีท่ีใหผลตอบแทนใกลเ้คียงเดิม อาจส่งผลใหด้อกเบ้ียรบัและผลตอบแทนของกองทุนลดลงได ้

5) ความเสี่ยงจากการยกเลิกกองทุนก่อนครบก าหนด (Early termination risk) 

กองทุนต่างประเทศอาจถูกยกเลิกเมื่อเกิดเหตุการณบ์างอยา่ง เช่น เมื่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้อยกว่า 

30 ลา้นดอลลารส์หรฐัหรือเทียบเท่า หรือมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของแต่ละชนิดหน่วยลงทุน (Class) น้อยกว่า 10 

ลา้นดอลลารส์หรฐัหรือเทียบเท่า หรือผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติพิเศษในการยกเลิกกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั

การแจง้เลิกกองทุนล่วงหนา้อยา่งน้อย 1 เดือนก่อนเลิกโครงการ ภายหลงัการยกเลิกกองทุน สินทรพัยท์ั้งหมด

ของกองทุนจะถูกจ าหน่ายและด าเนินการจ่ายคืนผูถื้อหน่วยลงทุนตามสดัส่วนการถือหน่วยลงทุน โดยในช่วงการ

จ าหน่ายและด าเนินการกองทุนอาจมีมลูคา่การลงทุนต า่กว่าตน้ทุนการลงทุน ท าใหผู้ล้งทุนอาจไดร้บัเงินน้อยกว่า

เงินลงทุนเร่ิมแรก  อยา่งไรก็ตามตน้ทุนการเลิกกองทุนท่ีถูกตดัจ าหน่ายสะสมจนถึงวนัเลิกโครงการจะถูกน ามาใช้

เป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวกบัการเลิกกองทุน และผูจ้ดัการกองทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายส่วนเกนิ 

6) ความเส่ียงจากขอ้จ  ากดัในการซ้ือหน่วยลงทุน (Limited subscription risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจพิจารณาขยายกรอบเวลาในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (Initial Offer Period) หรือ

อาจไม่เสนอขายหน่วยลงทุนเลย ถา้เกิดเหตุการณด์งัต่อไปน้ี 

- จ าหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ า่กวา่ 100 ลา้นดอลลารส์หรฐั (หรือมลูค่าต า่สุดอื่น

ใดตามดุลยพินิจของผูจ้ดัการกองทุน) 

- ผูจ้ดัการกองทุนมีความเห็นวา่กองทุนน้ีไม่อยูใ่นความสนใจของนักลงทุนหรือเป็นไปไม่ไดท่ี้จะจดัตั้งกองทุน 

โดยเป็นผลมาจากสภาพตลาดท่ีไม่เอื้ ออ านวยหรืออื่นๆ 

ทั้งน้ีนักลงทุนจะไดร้บัแจง้ ดงัน้ี 

- การขยายกรอบเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและการเปล่ียนวนัครบก าหนดโครงการ 

- หากผูจ้ดัการกองทุนตดัสินใจท่ีจะไม่จดัตั้งกองทุน ผูล้งทุนจะไดร้บัเงินลงทุนคืนทนัทีเต็มจ านวน โดยหกั

ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ภายหลงัปิดการเสนอขายครั้งแรก 

7) ความเสี่ยงจากการกระจกุตวัของการลงทุนในภมิูภาค (Geographical concentration risk) 

กองทุนต่างประเทศมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหน้ีภูมิภาคเอเชีย (รวมทั้งการลงทุนในตราสารหน้ี

ต่างประเทศท่ีอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ท่ีออกหรือรบัรองโดยหน่วยงานในประเทศจนีไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 

60 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน) ท าใหม้ลูค่าของกองทุนมีความออ่นไหวต่อ การเปล่ียนแปลงทาง
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เศรษฐกิจ การเมือง นโยบาย การแลกเปล่ียนต่างประเทศ สภาพคล่อง ภาษี กฎหมาย หรือขอ้บงัคบัต่างๆท่ีจะ

ส่งผลกระทบต่อตลาดเอเชีย (รวมทั้งจีนดว้ย) 

8) ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตราสารหน้ี (Risks relating to fixed income instruments) 

- ความเส่ียงดา้นเครดิต/ ความเส่ียงของคู่สญัญา (Credit/ counterparty risk) : กองทุนต่างประเทศมีความ

เส่ียงดา้นเครดิตหรือความเส่ียงของคู่สญัญาของผูอ้อกตราสารหน้ีท่ีลงทุน 

- ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest rates risk) : โดยทัว่ไปราคาตราสารหน้ีจะปรบัสูงขึ้ นเมื่ออตัรา

ดอกเบ้ียลดลง ในขณะท่ีราคาตราสารหน้ีจะปรบัลดลงเมื่ออตัราดอกเบ้ียสูงขึ้ น 

- ความเส่ียงดา้นความผนัผวนและสภาพคล่อง (Volatility and liquidity risk) : ตราสารหน้ีในประเทศตลาด

เกิดใหม่อาจมีความผนัผวนสูงกว่าและมีสภาพคล่องต า่กว่าประเทศท่ีพฒันาแลว้ โดยราคาของตราสารท่ีซ้ือ

ขายมีความผนัผวน ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายอาจจะกวา้งและท าใหก้องทุนอาจมี

ตน้ทุนในการซ้ือขายตราสารอยา่งมีนัยส าคญั 

- ความเส่ียงจากการถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit rating downgrading risk) : อนัดบัความ

น่าเช่ือถือของตราสารหรือผูอ้อกตราสารอาจถูกลดอนัดบัได ้ซ่ึงส่งผลกระทบทางดา้นลบต่อมลูค่าของกองทุน 

โดยผูจ้ดัการกองทุนอาจจะขายหรือไม่ขายตราสารหน้ีท่ีถูกลดอนัดบัความน่าเช่ือถือน้ันได ้

- ความเส่ียงจากอนัดบัความน่าเช่ือถือของตราสาร (Credit rating risk) : อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีถูกก าหนด

โดยบริษัทจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ อาจจะเผชิญกบัขอ้จ ากดัต่างๆ และไม่รบัประกนัความน่าเช่ือถือของตรา

สารหรือผูอ้อกตราสารไดต้ลอดเวลา 

- ความเส่ียงจากการลงทุนในตราสารหน้ีภาครฐั (Sovereign debt risk) : กองทุนต่างประเทศลงทุนในตรา

สารท่ีออกหรือรบัประกนัโดยรฐับาล อาจเผชิญความเส่ียงดา้นการเมือง สงัคม และเศรษฐกจิ หากเกิด

เหตุการณไ์ม่พึงประสงค ์รฐับาลประเทศต่างๆท่ีเป็นผูอ้อกตราสารอาจไม่สามารถหรือไม่ประสงคท่ี์จะจา่ยคืน

เงินตน้ และ/หรือ ดอกเบ้ีย เมื่อครบก าหนด หรืออาจส่งค ารอ้งขอใหก้องทุนปรบัโครงสรา้งหน้ี ซ่ึงกองทุน

อาจขาดทุนเมื่อมีการผิดนัดช าระจากภาครฐัได ้

- ความเส่ียงจากการประเมินมลูคา่ (Valuation risk) : การประเมินมลูค่าการลงทุนของกองทุนอาจเก่ียวขอ้ง

กบัความไม่แน่นอนและการใชดุ้ลยพินิจ ซึ่งหากการประเมินน้ันไม่ถูกตอ้ง อาจส่งผลกระทบกบัมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

9) ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging market risk) 

กองทุนต่างประเทศลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ซ่ึงอาจท าใหค้วามเส่ียงเพิ่มขึ้ นและมีปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเป็นพิเศษ

มากกว่าการลงทุนในตลาดท่ีพฒันาแลว้ อาทิ ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ความเส่ียงหรือการควบคุมอตัรา

แลกเปล่ียน ความแน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ นโยบาย ความเส่ียงดา้นกฎหมายหรือขอ้บงัคบัและภาษี 

ความเส่ียงดา้นการช าระราคา ความเส่ียงในการเก็บรกัษาทรพัยสิ์น และความผนัผวนท่ีมากกวา่ 



       

   รายการค าถามและค าตอบเกีย่วกบักองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C  10 

 

10) ความเสี่ยงจากการกระจกุตวัของการลงทุน (Concentration risk) 

กองทุนต่างประเทศเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีอยูใ่นสกุลเงินดอลลารส์หรฐั (USD) ท าใหม้ลูคา่ของกองทุนอาจมี

ความผนัผวนมากกวา่กองทุนท่ีมีกลยุทธก์ารลงทุนท่ีหลากหลาย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อกองทุนและผู ้

ลงทุนได ้

11) ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Currency and foreign exchange risk) 

กองทุนต่างประเทศอาจจดัตั้งชนิดหน่วยลงทุน (Class) ในสกุลเงินอื่น กองทุนอาจลงทุนบางส่วนในสินทรพัยท่ี์

อยูใ่นสกุลเงินอื่นท่ีไม่ใช่สกุลเงินหลกัหรือสกุลเงินในชนิดหน่วยลงทุนน้ันๆ ท าใหม้ลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน

อาจไดร้บัผลกระทบทางลบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนระหวา่งสกุลเงินต่างๆ และจากการ

เปล่ียนแปลงในการควบคุมอตัราแลกเปล่ียน 

12) ความเส่ียงจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้และการป้องกนัความเส่ียง (Derivatives and hedging 

risk) 

ผูจ้ดัการกองทุนอาจใชต้ราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียง แต่จะไม่ใชเ้พื่อการลงทุน กองทุน

ไม่มีการรบัประกนัว่าการใชก้ลยุทธ ์เทคนิค และตราสารท่ีมสีญัยาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจะท าให้

ความเส่ียงของกองทุนหมดไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การป้องกนัความเส่ียงอาจไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นผล ใน

กรณีเกิดเหตุการณไ์ม่พึงประสงคก์องทุนอาจขาดทุนอยา่งมีนัยส าคญัได ้

13) ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพที่มีเง่ือนไข (Contingent convertibles risk) 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีเง่ือนไข (Contingent convertibles bonds) เป็นตราสารหน้ีชนิดหน่ึงท่ีออกโดยสถาบนั

การเงิน ซ่ึงอาจถูกแปลงเป็นตราสารทุน หรือถูกบงัคบัใหป้รบัลดเงินตน้หากเกิดเหตุการณต์ามท่ีระบุไว้

ล่วงหน้า โดยทัว่ไปเหตุการณด์งักล่าวจะเกี่ยวกบัฐานะทางการเงินของผูอ้อกตราสาร เมื่อตลาดอยูใ่นภาวะ

วิกฤต สภาพคล่องของผูอ้อกตราสารอาจแยล่งอยา่งมีนัยส าคญั และอาจตอ้งลดราคาลงอยา่งมากเพื่อขายหุน้

กูแ้ปลงสภาพท่ีมีเง่ือนไข 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีมีเง่ือนไข มีความเส่ียงมากกว่าการลงทุนในตราสารหน้ีหรือหุน้กูแ้ปลงสภาพทัว่ไป และ

ตราสารทุนบางประเภท เน่ืองจากการจา่ยคูปองอาจถูกพิจารณาและถูกยกเลิกไดทุ้กเวลาดว้ยเหตุผลต่างๆ 

การสรุปสาระส าคญัในส่วนของกองทุน Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – V (กองทุน

ต่างประเทศ) ไดถู้กคดัเลือกมาเฉพาะส่วนท่ีส าคญัและจดัแปลมาจากตน้ฉบบัภาษาองักฤษ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีมีความ

แตกต่างหรือไม่สอดคลอ้งกบัฉบบัภาษาองักฤษใหถื้อตามตน้ฉบบัภาษาองักฤษเป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี หากกองทุนต่างประเทศมี

การเปล่ียนแปลงขอ้มลูขา้งตน้ใด ๆ บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงขอ้มลูดงักล่าวเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักองทุน

ต่างประเทศ 
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1.8 ค าถามและค าตอบเก่ียวกบัสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ที่มิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อลดความเสี่ยง หรือตราสารที่มี

สญัญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note หรือ SN) 

 

1.8.1 กองทุนรวมก าหนดอตัราสว่นการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารที่มีสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้แฝง (Structured Note) อยา่งไร 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง โดย จ ากดั net exposure 

ท่ีเกิดจากการลงทุนใน derivatives โดยตอ้ง ไม่เกิน 100% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญา

ซ้ือขายล่วงหน้าแฝงในอตัราส่วนไม่เกินกว่าท่ีประกาศก าหนด โดยรายละเอียดการค านวณมลูคา่การลงทุน

หรือมีไวซ่ึ้งสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้เพื่อการค านวณอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว จะพิจารณาตามหลกัเกณฑ์

ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

 

1.8.2 ผลกระทบทางลบท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้หรือตราสารทีมี่สญัญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้แฝง (Structured Note) ตอ่เงินทุนของกองทุนรวมเป็นอยา่งไร 

หากราคาหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนัผวนมาก หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณจ์นอาจท า

ใหก้องทุนขาดทุนจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้าแฝง อยา่งไรก็ตาม การขาดทุนดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 100 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะศึกษาวิเคราะหปั์จจยัท่ีเกี่ยวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อราคา และมีการปรบัเปล่ียนสถานะการ

ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าใหท้นัเหตุการณโ์ดยการค านวณอตัราส่วนในการลงทุนท่ีเหมาะสมกบั

ภาวการณเ์พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการลงทุนอยูต่ลอดเวลา 

 

2. กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดการซ้ือขายหน่วยลงทุนอยา่งไร 

2.1 วิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

การขายหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก  500 บาท  

มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป    ไม่ก าหนด 

 

ผูล้งทุนท่ีประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุน สามารถติดต่อไดท่ี้ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั โทร. 0 2673 3888 และรายช่ือ

ตวัแทนจ าหน่ายตามขอ้ 4.6  

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด และระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 

ผูล้งทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีมิใช่ ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัท

จดัการไดเ้ปิดไวก้บั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
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(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 

(มหาชน) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค 

ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขีดคร่อม

เฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเกี่ยวกบับญัชีรบัช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือ

ว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูล้งทุนจะตอ้งลงวนัท่ีใหบ้ริษัทจดัการ

สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หากมี

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการและ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวตัถุประสงคท่ี์จะไม่เสนอ

ขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ิน

ฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าว

และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะ

ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ 

เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายใน

ก าหนดอายุโครงการ ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศวนัรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ ทั้งน้ี บริษัท

จดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

บริษัทจดัการอาจมีนโยบายรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรร

โดยประมาณไม่เกินเงินสดท่ีไดร้บัจากดอกเบ้ียรบั และ/หรือก าไรจากเงินลงทุน ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่น หลงักนัเงินส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

 

ในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยจะรบัซื้ อคืนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่น หลงักนัเงินส ารองส าหรบัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี) 

โดยในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซื้ อ

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะ

สั้น (กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน
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ปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

 

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะเห็นวา่

เหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชี

แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

 

2.2 กรณีใดที่บริษทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

 บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี

ถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ น

และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

(2) บุคคลท่ีปฏิเสธไม่ให้ขอ้มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ให้ความยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลต่อ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหน้าท่ีเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

หรือในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียง

หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

อยา่งไร 

บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงาน

การชดเชยราคา  
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การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ 

โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 

ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการ

แทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั 

 

2.4  กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ อยา่งไร 

1. บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ใน

กรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อน

ผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมนัียส าคญั  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณท่ี์ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออก

จากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่

ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปน้ี  
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(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงดงัน้ี  

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

3. การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้ไดใ้น

สาระส าคญั  

(ค) บริษัทจดัการตรวจสอบแลว้พบว่าผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีมิใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนราย

ใหญ่พิเศษตามบทนิยามท่ีกฎหมายก.ล.ต. ก าหนด 

(5) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการของบริษัทจดัการอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้าม

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการ

กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้ อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็น

หน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงกระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

 

2. เมื่อปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ

หรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่

ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) หรือ

ขอ้ 11.1 (5) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัค า

สัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้ านักงาน

ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) ขอ้ 11.1 (3) และขอ้ 11.1 (5) ขา้งตน้ เกิน 1 วนัท า

การ บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ 

วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการกอ่นวนัเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือ

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการอาจหยุดค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนก็ได ้
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2.5 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ

ประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการ

ชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรับค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน

ออกไปได ้

 

2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

 บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้

   

2.7 กองทุนน้ีก าหนดเง่ือนไขและขอ้จ  ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอน

ภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตาม

ก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอด

ใดๆ ในกรณีการโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั้งน้ี ขอ้ก าหนด

เกี่ยวกบั FATCA เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 

FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั" 

 

2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบมูลคา่การลงทุนของทา่นไดอ้ยา่งไร 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดจ้าก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 

 

http://www.kasikornasset.com/
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3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 

3.1 กองทุนน้ีมีการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้ับใบค าขอเปิดบัญชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐาน

ในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ 

หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ

หรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารับสมุดบัญชีแสดง

สิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ   

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัท

จดัการไดร้บัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจาก

บริษัทจัดการเรียบร้อยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจัดการเป็น

หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผู ้

ถือหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อ

สัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วย

ลงทุน   

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ี

ผูล้งทุนช าระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการไดร้ับจัดสรร

หน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดง

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร   

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบ

ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

  



       

   รายการค าถามและค าตอบเกีย่วกบักองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C  18 

 

3.2 กองทุนน้ีมีขอ้จ  ากดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ

หน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็ม

ตามจ านวนท่ีถืออยู ่

3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะท าไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการท่ี โทร. 0 2673 3888  หรือ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 02 230 2240-1 

 

3.4 กองทุนน้ีมีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการหรือไม่ อยา่งไร 

ไมมี่ 

 

4.  บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุน 

4.1 รายช่ือคณะกรรมการ 

นายพชัร สมะลาภา   ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ                                                                      

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์        กรรมการ        

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   Chief Investment Officer 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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นางอรอร  วงศพ์ินิจวโรดม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา  Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             Associate Chief Investment Officer 

 

4.2 จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จ านวน 198 กองทุน 

 

4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2563) 

มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,111,625,703,694.02 บาท 

 

4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   Chief Investment Officer 

นายนาวิน อินทรสมบติั   Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นายชยัพร ดิเรกโภคา   Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             Associate Chief Investment Officer 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนมลัติแอสเซท 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูบ้ริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน  

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล            ผูบ้ริหารฝ่ายวิเคราะหแ์ละบริหารความเส่ียง 
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4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุน 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุกนัตยา  

พสุหิรญันิกร 

- Master of Science in Finance 

University of Warwick, United 

Kingdom 

- ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร ์

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ

และการลงทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Senior Dealer, Interest Rate Derivatives, 

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ 

 

รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุนาวิน 

อินทรสมบตั ิ

-  Master of Business 

Administration in Finance and 

Derivatives, University of North 

Carolina at Chapel Hill, United 

States 

-  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์
สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Chief Investment Officer บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการลงทุน

ต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Assistant Managing Director  

Equity and Derivatives Trading Group  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Vice President Direct Investment  

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Director, THAI PROSPERITY ADVISORY CO.,LTD 

- Chief Financial Officer,  

CELLENNIUM (THAILAND) CO.,LTD 

- Assistant Vice President  

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

- Assistant Vice President  

Investment Banking Department 

บริษัทหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 

- Exploration Engineer,  

SEDCO FOREX / SCHLUMBERGER   
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุชุณหวรรณ  

ขตัตินานนท ์

- ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการเงิน, University of Texas 

at Austin ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี สาขาการบญัชี 

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศและ

การลงทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ

และการลงทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

คณุพีรกานต ์ศรีสุข -Master of Science in Finance, 

London School of Economics and 

Political Science (LSE), United 

Kingdom 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- 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) 

คณุวีรยา จลุมนต ์ - ปริญญาโท International 

Securities, Investment and 

Banking, University of Reading, 

United Kingdom 

-ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร,์ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ, บลจ. 

กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ, 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ

และการลงทุนทางเลือก, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

ผูล้งทุนสามารถดูรายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารองเพิ่มเติมไดท่ี้ Website: www.kasikornasset.com 

หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวม 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

http://www.kasikornasset.com/
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4.6 รายช่ือตวัแทนจ าหน่าย 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เออีซี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-3456 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-684-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  โทร. 02-680-1000 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทร. 02-680-6000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-618-1116, 02-618-1019  

 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-841-9100 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-657-7171 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั โทร. 02-697-3800 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-9234 

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 02-672-5900 

 ธนาคารออมสิน โทร. 02-614-9821 

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-629-5588 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-5800 ต่อ 808,809 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-8996 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-696-0000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-7000 ต่อ 7381-2 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-351-1800 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั โทร. 02-695-5555 ต่อ 5847-9 

 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน)  โทร. 02-359-0000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮาส ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-352-5100 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร. 02-658-5000 ต่อ 3870 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-217-8852 

 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-638-5500 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เกียรตินาคินภทัร จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-305-9000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-635-1718 

 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-088-9999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั โทร. 02-633-6000 

 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-633-6000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทรีนีต้ี จ ากดั โทร.0-2088-9100, 0-2343-9500, 0-2088-9399 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-659-8000 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทร. 02-861-5508 
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 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั โทร. 1766 

 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-009-8888 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จ ากดั โทร. 02-026-6222 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั โทร. 02-949-1999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-660-6688 

 

4.7 ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรุงรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อใหก้ารช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

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

 

4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ินและดแูลบริษทัจดัการใหป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว ้

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน คือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 02 230 2240-1 

นอกจากหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการรักษา

ผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888  

http://www.kasikornasset.com/
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ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศของกองทุน 

Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – V, Class C(USD)– Acc โดยมู ลค่ าห น่ วยลงทุนของกองทุน

ต่างประเทศดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่าง ๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลักทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุน

ลงทุน ท าใหม้ลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ ซึ่งรวมถึง

แต่ไม่จ ากดัเพียงความเส่ียงดงัต่อไปน้ี 

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรพัย์ (Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ

ปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของแต่ละประเทศ สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุน อัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อราคาของตราสารท่ีกองทุนลงทุนไว ้และส่งผลใหมู้ลค่าหน่วย

ลงทุนมีความผนัผวน  

 ความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Risk) เน่ืองจากกองทุนมุ่งเน้นท่ีจะลงทุนในประเทศ

ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) โดยทัว่ไปตลาดประเทศก าลงัพฒันาและตลาดเกิดใหม่มกัจะมีขนาดเล็กและมีสภาพ

คล่องต า่ รวมถึงอาจไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และขอ้กฎหมายต่างๆ เมื่ อเทียบกบัประเทศพฒันาแลว้ การ

ลงทุนในประเทศดงักล่าวจึงมกัจะเผชิญกบัความเส่ียงสูงกว่าตลาดของประเทศท่ีพฒันาแลว้ และมีอีกหลายปัจจยั อนัไดแ้ก่ 

ขอ้จ ากัดด้านการลงทุนและการน าเงินกลับเขา้ประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของตลาด 

นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บงัคบัต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจใน

ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จ ากัดหรือกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ขอ้

กฎหมายหรือขอ้จ ากดัอื่นๆในระดบัประเทศ รวมถึงความไม่พรอ้มของระบบการช าระราคา เป็นตน้ 

 สภาพคล่องของหลักทรัพยท์ี่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่าย

หลักทรัพยท่ี์ลงทุนไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร หรือตลาดหลักทรัพยท่ี์กองทุนท าการซ้ือขาย

หลกัทรพัยอ์าจจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือขายเน่ืองจากสภาวะตลาดในขณะน้ัน ความเส่ียงขา้งตน้อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วย

ลงทุน อย่างไรก็ดี กองทุนสามารถลดความเส่ียงดา้นสภาพคล่องได้โดยพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนต่างประเทศท่ีมี

สภาพคล่อง และมีเง่ือนไขการซ้ือขายหน่วยลงทุนท่ีสอดคลอ้งหรือเอื้ อกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

 ความเสี่ยงของการลงทุนในตลาดตา่งประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ี

กองทุนมีฐานะการลงทุนอยูใ่นหลายประเทศ ซ่ึงปัจจยัหรือตวัแปรของความเส่ียงอาจจะแตกต่างไปจากปัจจยัหรือตวัแปรใน

การลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตราแลกเปล่ียน ปัจจยัด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ กฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบัท่ีแตกต่างกนั ขอ้จ ากดัในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัการลงทุนจากต่างชาติ และการแทรกแซงของ

หน่วยงานของรฐั รวมถึงวิธีและหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่าของหลกัทรพัยจ์ะขึ้ นอยูก่บัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติ

ต่อการลงทุน และปัจจยัท่ีมีอยูเ่ฉพาะในประเทศน้ัน ๆ ฯลฯ แต่ทั้งน้ี ความเส่ียงจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ ติดตามวิเคราะห์

ปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อระดบัราคาของตราสารอยา่งสม า่เสมอและต่อเน่ือง 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการลงทุนในต่างประเทศ ท าใหก้องทุนมี

ความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัจจยัพื้ นฐานทาง

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการเงินและการคลัง เสถียรภาพทางการเมืองทั้งในและนอกประเทศ การเก็งก าไร

ค่าเงิน เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตาม

ดุลยพินิจของผู ้จัดการกองทุน ซ่ึงการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจไม่ ได้ป้องกันความเส่ียงจากอัตรา
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แลกเปล่ียนทั้งจ านวน ทั้งน้ี กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน

อยา่งระมดัระวงัเพื่อใหเ้หมาะสมต่อสถานการณ ์ณ ขณะน้ันมากท่ีสุด   

 ความเสี่ยงจากกฎขอ้บังคับต่างๆ (Regulatory Risk) การลงทุนในตลาดต่างประเทศมกัจะเผชิญกบัความเส่ียงอนั

เน่ืองจากหลายปัจจยั เช่น ความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียน ความผันผวนของตลาด การเขา้แทรกแซงภาคเอกชนของ

รฐับาล ขอ้จ ากดัเร่ืองการเขา้ถึงขอ้มูลและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเขม้งวด นโยบายภาษีของแต่ละประเทศ กฎขอ้บังคบัต่างๆ 

ของตลาดหลักทรัพย ์ความไม่มัน่คงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ขอ้จ ากดัหรือ

กฎหมายหรือมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือเงินฝืด รวมถึงความไม่

พรอ้มของระบบการช าระราคาและ/หรือผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นตน้  

 ความเสี่ยงจากขอ้จ  ากดัการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีรัฐบาลของประเทศท่ี

กองทุนเขา้ไปลงทุนอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือเกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ 

การเมืองหรือสงัคม ท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให ้ผูล้งทุนอาจไดร้บัช าระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนล่าชา้กว่าระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวน 

 ความเสี่ยงจากการใชด้ลุยพินิจของผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหลกัทรพัย ์เน่ืองจากกองทุนต่างประเทศพึ่งพา

ดุลยพินิจและความสามารถของทีมผูจ้ดัการกองทุนในการคดัเลือกหลกัทรพัยท่ี์กองทุนลงทุน ซ่ึงแมว้่าความสามารถของทีม

ผูจ้ดัการกองทุนจะเป็นท่ียอมรบั แต่กองทุนไม่สามารถรับประกนัผลการด าเนินงานของกองทุนหรือความส าเร็จในการ

บริหารจดัการได ้ในกรณีท่ีทีมผูจ้ดัการกองทุนประสบความลม้เหลวในการบริหารกองทุน จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนได ้

 ความเสี่ยงจากการรบัช าระคืนเงินลงทุน (Settlement Risk) ซ่ึงเกิดจากความล่าชา้ของการรบัช าระคืนเงินลงทุนจาก

ความแตกต่างทางดา้นเวลา และขั้นตอนในการซ้ือขายท่ีต่างกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง อย่างไรก็ดี ทางกองทุนอาจ

พิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยเงินฝาก หรือ ตราสารแห่งหน้ีทัว่ไป หรือ เงินฝากในสถาบนัการเงินตาม

กฎหมายไทย เพื่อรกัษาสภาพคล่องของกองทุนและลดความเส่ียงจากการรบัช าระคืนเมื่อมีการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผู ้

ลงทุน 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ความเส่ียงท่ีเกิดจากราคาของหลกัทรพัยอ์า้งอิงมีความผนั

ผวนมาก โดยอาจจะเกิดจากปัจจยัต่างๆเช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึง

ส่งผลใหร้าคาของสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญั และเน่ืองจากสัญญาซ้ือขายล่วงหน้ามีการ

ประเมินมูลค่าตามราคาตลาดทุกวนั ซ่ึงอาจจะท าใหร้าคาของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าปรบัเพิ่มขึ้ นห รือลดลงอย่างมากโดย

อาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือตรงกนัขา้มกบัหลกัทรพัยท่ี์กองทุนไดล้งทุน 

 ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนในตราสารท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) กองทุน

อาจลงทุนในพนัธบตัรหรือตราสารหน้ีอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่

อันดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และท่ีไม่ไดมี้การจดัอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) ท่ีมี

อตัราผลตอบแทนสูง ตราสารเหล่าน้ีมกัมิไดมี้การซ้ือขายอยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์และมกัมีการซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขาย

นอกตลาดหลกัทรพัยซ่ึ์งมีความโปร่งใสน้อยกวา่ และมีส่วนต่างระหวา่งราคาเสนอซ้ือกบัราคาเสนอขายท่ีกวา้งกวา่ 

นอกจากน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีผูอ้อกตราสารไม่ไดมี้หลกัทรพัยซ้ื์อขายอยูใ่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ใดๆ ซ่ึง

ท าใหก้ารป้องกันความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการลงทุนดังกล่าวท าได้ยากยิ่งขึ้ น นอกจากน้ี ผูอ้อกตราสารท่ีมีอัตรา

ผลตอบแทนสูงมกัมีความเส่ียงท่ีเกิดจากความไม่แน่นอนเก่ียวกบัสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อนัอาจท าใหผู้้

ออกตราสารไม่สามารถช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ไดต้ามก าหนดซ่ึงสูงกว่าผูอ้อกตราสารท่ีมีผลตอบแทนต า่กว่า 

เน่ืองจากโดยทัว่ไป ตราสารท่ีมีอตัราผลตอบแทนสูงมกัจะมีความผนัผวนสูงกวา่ และอาจเป็นตราสารดอ้ยสิทธิกวา่
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ตราสารหรือภาระผูกพนัอ่ืนๆ ท่ีมีอยูข่องผูอ้อกตราสารซ่ึงอาจไดร้บัการค ้าประกนัจากทรพัยสิ์นทั้งหมดหรือเกือบ

ทั้งหมดของผู้ออกตราสาร นอกจากน้ี ผู ้ออกตราสารดังกล่าวอาจไม่ได้ให้ค า รับรองทางการเงิน (financial 

covenants) ใดๆ หรืออยู่ภายใตข้อ้จ ากัดเก่ียวกับการก่อหน้ีเพ่ิมเติมใดๆ ซ่ึงส่งผลใหค้วามเส่ียงจากการลงทุนใน

ตราสารดงักล่าวของกองทุนสูงขึ้ น 

มูลค่าตลาดของตราสารท่ีไดร้บัการจดัอันดับความน่าเช่ือถือต า่กวา่อันดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Non-Investment 

Grade) หรือ ไม่ไดร้ับการจัดอันดับความน่าเช่ือถือ (Unrated) เหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะสะท้อนถึงพัฒนาการของ

ธุรกิจมากกวา่ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดับท่ีสามารถลงทุนได ้ซ่ึงจะตอบสนองกบัความ

ผนัผวนของระดับอตัราดอกเบ้ียในตลาดโดยทัว่ไปเป็นหลกั และมีแนวโน้มท่ีจะมีความอ่อนไหวกบัสภาวะเศรษฐกิจ

มากกวา่ตราสารท่ีไดร้บัการจดัอันดับความน่าเช่ือถืออยูใ่นอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้บริษัทท่ีออกตราสารเหล่าน้ี

มกัจะมีหน้ีสูง (highly leveraged) และอาจจะไม่มีวิธีการจดัหาเงินทุนในรูปแบบอ่ืน ดังน้ัน จึงมีความเป็นไปไดท่ี้

การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจครั้งใหญ่อาจมีผลกระทบต่อตลาดส าหรบัตราสารประเภทน้ีอยา่งรา้ยแรง และอาจมี

ผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของตราสารประเภทน้ี นอกจากน้ี มีความเป็นไปไดท่ี้ภาวะเศรษฐกิจตกต า่อาจมี

ผลกระทบอยา่งรา้ยแรงต่อความสามารถของผูอ้อกตราสารท่ีจะช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย ท าใหมี้ความเส่ียงจาก

การผิดนัดของตราสารดงักล่าวมากขึ้ น 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) ความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย

โดยทัว่ไปอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยส าคัญต่อการลงทุนและโอกาสการลงทุนของกองทุน อีกทั้งอาจมี

ผลกระทบรา้ยแรงอยา่งมีนัยส าคญัต่อวตัถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนและอตัราผลตอบแทนของทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุน  

โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและ

ตามปกติ ตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อ

ราคาตราสารมากขึ้ นเท่าน้ัน อยา่งไรก็ตาม กองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและ

จะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงท าใหมี้ความเส่ียงดา้นการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัต า่ 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต า่กว า่ 2 

อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 และขอ้ 3.13.2 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อก 

ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร 

ท่ีรฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

  

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ น

ตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมรีายละเอียดตามแบบ 

filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 

397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระ

ผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ

ไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 

  



       

   รายการค าถามและค าตอบเกีย่วกบักองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C  28 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกว่า 397 วนั นับ

แต่วนัท่ีลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้ง

ขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศหรือผูอ้อก

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ

เป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมลีกัษณะอย่างใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SETหรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป  โดยมรีายละเอียดตาม

แบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกวา่หรือเท่ากบั 

397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 

6.1.3.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั  

บุคคลตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนั นับ

แต่วนัท่ีลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6.2  ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade 

6.2.1วreverse repo 

6.2.2วOTC derivatives 

6.3  หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 และขอ้ 

3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อ

การจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผูล้งทุน

ทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่

รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการ

เพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ)   

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใด

จะสูงกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5%  

  

  

7 ทรพัยสิ์นอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 – ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
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หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

แลว้แต่กรณี 

             1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 

              2. derivatives on organized exchange 

 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 25% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน  

benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

                      1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  

                      2. derivatives on organized exchange 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น  

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญา

ตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี  

เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการ

น้อยกว่า 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายุกองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมท่ีอายุ

กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 

เดือน ทั้งน้ี เฉพาะกองทุนรวมท่ีมีอายุ

โครงการมากกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได้

ด าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการท่ี

กฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้อกตรา

สารได ้

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขาย

ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว่ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่า

ดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 

12 เดือน 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยสิ์น อตัราสว่น  

2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ี

ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุ

ไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการลงทุน

ใน derivatives เพื่อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายุสอดคลอ้งกบัอายุ

กองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single entity limit) 

แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือ SN ท่ีลกัษณะ

ครบถว้นดงัน้ี 

5.1 มีลกัษณะตามขอ้ 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ส่วนท่ี 1 ตราส่วน

การลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity 

limit) 

5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade หรือไม่มี 

credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดงัน้ี  

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความ

เส่ียง (hedging) 

ไม่เกนิมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง (non-

hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบ

ซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ 

NAV 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 

product limit 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่

ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
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สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

ตราสาร Basel III และศุกูกของผู ้

ออกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึงตรา

สารหน้ีภาครฐัไทยหรือตราสารหน้ี

ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของ 

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อน

ครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษัท

จดัการ อาจน ามลูคา่หน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูคา่หน้ีสินทาง

การเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทางการเงินน้ันจะตอ้ง

เป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มี

หน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ล่าสุด (รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบการเงินในครั้งแรกของผู้

ออกตราสาร) ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอ

ขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นรายครั้ง เวน้แต่ ในกรณีท่ีผูอ้อก

ตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance 

program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่

และมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการ

รายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสาร

ดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ใน

ลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นราย

โครงการ 

 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคลตาม 1. – 

9.) 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน 

CIS ต่างประเทศท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะ

ครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

1. มีขนาดเล็ก 

2. จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

3. เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม   



       

   รายการค าถามและค าตอบเกีย่วกบักองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C  33 

 

ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไมมี่ 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน(กรณีรบัซื้ อคืนอตัโนมติั) ไมมี่ 

1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน เท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน

ของกองทุนตน้ทางหรือ

ค่าธรรมเนียมการขายของกองทุน

ปลายทาง แลว้แต่อตัราใดสูงกวา่ 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่มี 

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

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี 

3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.2675 ต่อปี 

3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1070 ต่อปี 

3.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ(3)
 ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.0700% ของจ านวน

เงินทุนของโครงการ 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี 

5. ประมาณการคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมด(1)(2)  

(รอ้ยละของจ  านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ไม่เกิน 2.5145 ต่อปี 

(1) - บริษัทจดัการอาจเพิม่อตัราคา่ธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายภายใน

รอบระยะเวลา 1 ปี 

 - ค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนและค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนกรณีท่ีเป็นค่าธรรมเนียมการรบัซ้ือคืนจะเรียกเก็บเขา้กองทุน 

(2) ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลว้ 

(3)  ค่าใชจ้่ายอื่นท่ีแต่ละรายการ <  รอ้ยละ 0.01 ของมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. การลงทุนในกองทุนมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคญัซ่ึงผูล้งทุนควรพิจารณาก่อนท่ีจะเขา้ลงทุนในกองทุน กองทุนมี

สถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน ดงัน้ัน บริษัทจดัการจึงไม่มีภาระผูกพนั

ในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของกองทุน

เปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C ไม่ไดข้ึ้ นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของบริษัท

จดัการ 

เน่ืองจากกองทุนยงัไม่มีผลการด าเนินงาน (track record) หรือประวติัการด าเนินงานใดๆ บริษัทจดัการจึงไม่

สามารถรบัรองไดว้่าผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามท่ีประมาณไว ้หรือจะไม่สูญเสียเงินลงทุนอย่างมีนัยส าคญั 

ดงัน้ัน การลงทุนในกองทุนจึงไม่เหมาะสมท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนเพียงอยา่งเดียวของผูล้งทุน  

2. ผลการด าเนินงานในอดีตของบริษัทจดัการไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทุนน้ี และ

กองทุนไม่สามารถรบัรองไดว้่ากองทุนจะบรรลุผลการด าเนินงานท่ีเทียบเคียงไดก้บัผลการด าเนินงานในอดีตใน

การจดัการกองทุน ซ่ึงบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนหรือบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ ดงัน้ัน ผูล้งทุนตอ้งไม่

ถือเอาผลการด าเนินงานในอดีตของบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนของบริษัทจดัการ หรือบริษัทในเครือแห่งใด

ของบริษัทจดัการมาท าการคาดหมายผลการด าเนินงานของกองทุน และตอ้งไม่คาดหมายว่ากองทุนจะบรรลุ

ผลตอบแทนในท านองเดียวกนั 

3. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธก์ารลงทุนโดยรวม ต่อเมื่อผูล้งทุนสามารถรบัความเส่ียง

จากการขาดทุนโดยส้ินเชิงจากการลงทุนในกองทุนเท่าน้ัน นอกจากน้ี อาจมีกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือบริษัทใน

เครืออาจมีผลประโยชน์ขดักนักบักองทุน ผูท่ี้ประสงคจ์ะลงทุนจึงควรประเมินความเส่ียงและขอ้ดีของการลงทุนใน

กองทุนน้ี นอกจากน้ี ในการพิจารณาเขา้ลงทุนในกองทุน ผูล้งทุนควรตระหนักถึงขอ้พิจารณาต่างๆ ซ่ึงรวมถึงแต่

ไม่จ ากดัเพียงความเส่ียงท่ีปรากฏในหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี 

4. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลเพื่อใชอ้า้งอิงใน

อนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการไดท่ี้บริษัทจดัการ

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

5. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  

6. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

7. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน

หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก .ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจ

จะลงทุนท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจดัการ 

ตวัแทน และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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8. บริษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ

ประกาศต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ 

เพื่อท่ีบริษัทจดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

9. ผู ้ลงทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(Connected Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้ส านักงาน

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

10. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C เมื่อมีความเขา้ใจในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า

และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยค านึงถึงประสบการณก์ารลงทุน วตัถุประสงคก์ารลงทุน และ

ฐานะทางการเงินของผูล้งทุน 

11. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และ

ส่วนรบัรองความถูกตอ้งครบถว้น 

12. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน  หรือไดป้ระกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

 

http://www.sec.or.th/
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หนังสือช้ีชวนฉบบัน้ีรวบรวมโดยใชข้อ้มลู ณ วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ ์2564 

  

หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และส่วน

รบัรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี ผูส้นใจลงทุนควรรอ้งขอหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัจากบริษัทจดัการหรือผูข้าย

หน่วยลงทุน โดยผูส้นใจลงทุนควรศึกษารายละเอียดในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั อาทิ วตัถุประสงคแ์ละ

นโยบายการลงทุน ความเส่ียง และค าเตือน เป็นตน้ ก่อนตดัสินใจลงทุน 
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รายละเอียดโครงการจดัการกองทุนรวม 

ค าจ  ากดัความ / ค านิยาม :  

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

ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

“กองทุน/กองทุนเปิด/กองทุนรวม” หมายถึง กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C 

“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวชิาชีพบญัชีก าหนดเกี่ยวกบัการจดัท างบ

การเงินรวม  

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

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

จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนยอมรบั โดยค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่ใช่เงินสดน้ัน บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุน

การขายหน่วยลงทุนจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือวิธีการอื่น

ใดไดภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย 

“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C 

“จองซ้ือ” หมายถึง จองซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก  

“ตลาดหลกัทรพัย”์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

“บริษัทจดัการ” หมายถึง บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั  

“ผูดู้แลผลประโยชน์” หมายถึง ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน  

“ผูถื้อหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

“ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น” หมายถึง ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

“ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็น

ผูท่ี้ไดร้บัใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหน้าซื้ อขายหลกัทรพัย ์(Broker) การคา้

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

เฉพาะหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  

“ผูส้อบบญัชี” หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทุน 

“มติพิเศษ” หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อ

หน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่ง

หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

“มติเสียงขา้งมาก” หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ่งส่ง

หนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

“มลูค่าหน่วยลงทุน” หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตาม

ทะเบียนหน่วยลงทุน เมื่อส้ินวนัท่ีค านวณน้ัน โดยค านวณตามหลกัสากล เป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและตดัต าแหน่งท่ี 

5 ท้ิง  

“มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน” หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิงและปัด

ทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น 

“ระยะเวลาเสนอขาย” หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  
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“ราคาเสนอขายครั้งแรก” หมายถึง ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีเสนอขายภายในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกตามมลู

ค่าท่ีตราไวข้องหน่วยลงทุนซ่ึงจะตอ้งบวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

“ราคาขายหน่วยลงทุน” หมายถึง ราคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้ านวณราคาขาย

หน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท าการขายน้ัน บวกดว้ยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

“ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน” หมายถึง ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท า

การรบัซื้ อคืนน้ัน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

“วนัท าการ” หมายถึง วนัเปิดท าการปกติของบริษัทจดัการ  

“วนัท าการรบัซื้ อคืน” หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นวนัรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

“วนัท าการของกองทุน” หมายถึง วนัท าการปกติของบริษัทจดัการ โดยไม่นับรวมวนัหยุดท าการของกองทุนต่างประเทศ 

“วนัหยุดท าการของกองทุนต่างประเทศ” หมายถึง วนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุน

ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม วนัหยุดท าการของประเทศและ/หรือตลาด

หลกัทรพัยท่ี์กองทุนต่างประเทศลงทุนและ/หรือจดทะเบียนซ้ือขาย วนัหยุดท าการของตวัแทนรบัค าสัง่ซ้ือขาย วนัหยุดท า

การของประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนและ/หรือช าระค่าขายคืน และ/หรือ วนัหยุดท าการท่ีบริษัทจดัการจะประกาศ

เพิ่มเติม 

“ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัย”์ หมายถึง ศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยซ่ึ์งจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

“สถาบนัการเงิน” หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน  

“สมาคม” หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทุน  

“สมุดบญัชีแสดงสิทธิ” หมายถึง สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

“สัง่ขายคืน” หมายถึง สัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการรบัซื้ อคืน  

“สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน” หมายถึง สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วย

ลงทุนไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดร้บัค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้  

“สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน” หมายถึง สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขาย  

“ส่ืออิเล็กทรอนิกส”์ หมายถึง เอทีเอ็ม ระบบบริการธนาคารทางโทรศพัท ์อินเทอรเ์น็ต หรือส่ืออิเล็กทรอนิกสอ์ื่นใดอยา่ง

ใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งท่ีบริษัทจดัการสามารถใชส้ าหรบัรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้  

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

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  

“หนังสือช้ีชวน” หมายถึง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  
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ค าอธิบายศพัทเ์รื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค ายอ่และความหมายของค ายอ่ รวมถึงค าศพัทท์ี่

ปรากฏในหวัขอ้ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์ 

ค าศพัท ์ ค าอธิบายศพัท ์

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวชิาชีพบญัชีก าหนดใหจ้ดัท างบ

การเงินรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

“กองทุนรวม 

พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีตั้งขึ้ นเพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัร 

สกุลเงินทอ้งถ่ินในภูมิภาคตามโครงการจดัตั้งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะท่ีสอง (Asian Bond 

Fund 2) ตามมติของท่ีประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia 

and Pacific Central Banks (EMEAP) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้นครบก าหนดอายุของ

ทรพัยสิ์น หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 

  ต่างประเทศ” 

กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 

(collective investment scheme)  ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือ

รูปอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ท่ีจดัตั้งขึ้ นตาม

กฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื้ นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งไดแ้ก่ 

1. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงค์

หลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่า

กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานดงักล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

“กองทุน private equity” กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ท่ีอาจจดัตั้งขึ้ นในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรปูแบบอืน่

ใด และมีลกัษณะของกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

1. กิจการเงินร่วมลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดการจดัการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนท่ีไม่ถือเป็นการ

ประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

(ก)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้ นไป  ทั้งน้ี ตอ้งมิไดเ้ป็นไป

เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็น
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การเฉพาะ  

(ข)  มีการมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทุนและทรัพยสิ์นท่ีเกิดจากเงินทุน 

(ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการลงทุนในหุน้หรือการ

สนับสนุนทางการเงินท่ีก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้ของกิจการน้ันในภายหลงั โดยมีส่วน

ในการก ากบัดูแลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรือการ

ด าเนินการอื่นใดในลกัษณะท่ีสะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกจิของกิจการดงักล่าว 

“กองทุน property” กองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมใน

ตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“กองทุน UI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives ท่ีมี

ลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 

2. มีผลใหค้วามเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของทรพัยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง 

4. สามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 

ตราสารเทียบเท่า 

เงินฝาก” 

ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัเงินฝาก  

2. สลากออมทรพัยท่ี์ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บัเงินฝาก โดย

คู่สญัญาท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคืนเงินตน้จากคู่สญัญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงไดก้บั

ผูร้บัฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสินคา้ 

โภคภณัฑ”์ 

ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีท่ีจดัท าขึ้ นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  
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“ตราสารภาครฐัไทย” 
ตราสารดงัน้ี 

1. ตัว๋เงินคลงั   

2. พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.   

3. พนัธบตัร B/E P/N ศุกูก หรือหุน้กู ้ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูม้ีภาระ

ผูกพนั 

“ตราสารภาครฐั 

ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยท่ีรฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั 

ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อก

หรือผูค้ ้าประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบนัการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ 

ท่ีมีการอา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on 

Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ” 

ศูนยก์ลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ท่ีจดัใหม้ีขึ้ นเพื่อการซ้ือขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมี

ลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1. มีการรวบรวมค าเสนอซ้ือเสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซ้ือหลายรายและผูเ้สนอขายหลาย

ราย 

2. มีการก าหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหม้ีระบบ ซึ่งก าหนดเกี่ยวกบัวธีิการในการซ้ือขาย

หลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการจดัการซ้ือขายเป็น

ประการอื่น และผูเ้สนอซ้ือเสนอขายยนิยอมท่ีจะผูกพนัตามหลกัเกณฑห์รือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการ

จดัการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนุญาตใหท้ าการซ้ือขายไดใ้น SET 

“บริษัทยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ

การเงินรวมท่ีมีการจดัท าและเปิดเผยล่าสุด  ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตาม

สดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ

การเงินรวมท่ีมีการจดัท าและเปิดเผยล่าสุด  ทั้งน้ี หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตาม

สดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 
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“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลักทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิ 

  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์าม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดประเภท

หลกัทรพัยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 

“ผูม้ีภาระผูกพนั” ผูท่ี้มีภาระผูกพนัในการช าระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส้ัง่จา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บั

อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศูนยซ้ื์อขาย 

derivatives” 

ศูนยซ้ื์อขายดงัน้ี 

1. ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ท่ีไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

2. ศูนยซ้ื์อขาย derivatives ซ่ึงจดัตั้งขึ้ นและใหบ้ริการไดต้ามกฎหมายต่างประเทศและไดร้บั

การยอมรบัจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ย

หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื้ นฐานซ่ึงอยูใ่นรูปแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงค์

หลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานตาม 1. ทั้งน้ี ไม่ว่าจะ

จดัตั้งในรูปบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

“หน่วย private equity” หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อนัไดแ้ก่ หุน้ ใบทรสัต ์ตราสารหรือหลกัฐาน

แสดงสิทธิในทรพัยสิ์นของกิจการเงินร่วมลงทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  ทั้งน้ี ไม่ว่ากิจการ

ดงักล่าวจะจดัตั้งขึ้ นในรูปของบริษัท ทรสัต ์หรือรปูแบบอื่นใด 

1. กิจการเงินร่วมลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยว์า่ดว้ยการก าหนดการจดัการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนท่ีไม่ถือเป็นการ

ประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

(ก)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้ นไป  ทั้งน้ี ตอ้งมิไดเ้ป็นไป

เพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเป็น

การเฉพาะ  

(ข)  มีการมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทุนและทรพัยสิ์นท่ีเกิดจากเงินทุน 

(ค)  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการลงทุนในหุน้หรือการ

สนับสนุนทางการเงินท่ีก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่งหุน้ของกิจการน้ันในภายหลงั โดยมีส่วน
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ในการก ากบัดูแลแผนธุรกิจ การด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรือการ

ด าเนินการอื่นใดในลกัษณะท่ีสะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกจิของกิจการดงักล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งอยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร

จดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2. ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งข้ึนตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสั้น” หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระหน้ีไมเ่กิน 270 วนันับแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

“B/E” ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัช้ีวดัของกองทุน ซ่ึงเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและ

สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดงัน้ี 

1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 

2. ผูท้ าหน้าท่ีบริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมส่ีวนไดเ้สียในกจิการท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีคู่สญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน 

เวน้แต่ท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดิตของทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัการ

ประกนัความเส่ียงจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดย

คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเมื่อเกิดเหตุการณท่ี์

มีผลต่อการช าระหน้ี (credit event) ของทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัการประกนัความเส่ียง จะไดร้บั

ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมส าหรบัการมีภาระผูกพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหน้ีตามท่ีระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรือ

สญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัท าโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถในการช าระหน้ีตาม

ตราสารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของตรา

สารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 
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“derivatives on  

  organized exchange” 

derivatives ท่ีซ้ือขายในศูนยซ้ื์อขาย derivatives 

“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใชใ้นการค านวณมลูค่าของ

หลกัทรพัยห์รือตราสารน้ัน 

“DW” ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกั

ในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการท่ีประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ทั้งน้ี 

ไม่ว่ากองทรสัตห์รือกองดงักล่าวจะจดัตั้งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรูปอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Subregion) ซ่ึงไดแ้ก่ ราชอาณาจกัร

กมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอตัราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทท่ี

อยูใ่นกลุ่มกิจการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูม้ีภาระผูกพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ้า

ประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครั้งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุนใน

ตราสารหรือสญัญาท่ีใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงอยูก่บัทรพัยสิ์น ซ่ึงเป็นผลใหก้องทุนมีความ

เส่ียงในทรพัยสิ์นน้ัน 
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“Non-retail MF” กองทุนรวมท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซ่ึงอยูภ่ายใตบ้งัคบัของ

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน

ทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ

กองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรพัยสิ์นท่ีขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งอิงถึง (obligation 

category & obligation characteristics) 

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

พระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนยซ้ื์อขาย derivatives  

“P/N” ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ซ่ึงไดจ้ากการค านวณ 

ค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศูนยก์ลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซ้ือขายตราสาร

ระหว่างกนัได ้รวมทั้งใหข้อ้มลูต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัตราสารน้ัน โดยศูนยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใต้

การก ากบัดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีมี

ลกัษณะท านองเดียวกบัหลกัทรพัย ์

“repo” 

 

ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน (repurchase agreement)ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือ

คืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมสีญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities Borrowing and 

Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

“single entity limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 
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ค าศพัท ์ ค าอธิบายศพัท ์

“SN” ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศท่ีผูอ้อกตราสารมีถ่ินท่ีอยู ่ซ่ึงเป็นการประเมิน

ความเส่ียงในการผิดนัดช าระหน้ีของรฐับาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อธุรกจิหลกัทรพัย ์

(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

 

1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C 

 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  K Foreign Fixed Income 2022C Fund 

 

1.3. ช่ือยอ่ :  KFF22C 

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั้งเดียว  

 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ก าหนด  

 

1.7. อายุโครงการ : 1 ปี - เดือน - วนั  

 

1.8. อายุโครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) : 

 

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ 1 ปี โดยไม่ต า่กวา่ 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน นับจากวนัถดัจากวนัท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รบั

จดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

เง่ือนไขอื่น ๆ : บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายก่อนครบก าหนดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือ

ยุติการเสนอขายและคืนเงินใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือเลิกกองทุน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผูล้งทุนเป็น
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ส าคญั ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

1) บริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง 

หรือไม่สามารถหาหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีจะลงทุนได ้หรือสถานการณก์ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ

ตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

หรือท าใหก้ารลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามท่ีส านักงานก าหนด 

2) กรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีเสนอขายครั้งแรกก่อนส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดจ้ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนจนมอีตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียใน

กิจการท่ีลงทุน (Concentration Limit) ใกลเ้คียงกบัอตัราส่วนหรือมลูค่าท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยจะ

เป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

3) มีการขายคืนกองทุนต่างประเทศเป็นจ านวนมากอยา่งมีนัยส าคญั จนอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนหรือผลการ

ด าเนินงานของกองทุนต่างประเทศ และบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่ การลงทุนในกองทุนต่างประเทศไม่เหมาะสมอีก

ต่อไปหรือคาดการณว์่าหากยงัลงทุนในกองทุนต่างประเทศ อาจจะส่งผลกระทบต่อกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุน และบริษัท

จดัการไม่สามารถหากองทุนต่างประเทศอื่น หรือทรพัยสิ์นอื่นมาแทนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมได ้

4) จ าหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ า่กวา่ 300 ลา้นบาท และบริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ไม่

สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอื่นใดท่ีกระทบต่อการลงทุนของกองทุนท่ีน าเงินลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น การ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกบัการ

ส ารองเงินทุนในประเทศ และ/หรือเหตุการณอ์ืน่ใด ซ่ึงอาจมีผลกระทบท าใหก้องทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลบัมา

เป็นสกุลเงินบาทได ้หรือเหตุการณอ์ื่นใดท่ีท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศไดภ้ายในวนัท่ีกองทุนครบ

ก าหนดอายุโครงการ จึงอาจท าใหก้องทุนมีอายุโครงการมากกวา่ท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณา

น าเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจากเงินลงทุนของกองทุนดงักล่าวไปลงทุนต่อในทรพัยสิ์นเดิมหรือทรพัยสิ์นใน

รูปแบบอื่นใดท่ีไม่ขดักบัประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดย

บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบโดยพลนั 

 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

 

2. จ  านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที่ตราไว ้จ  านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขาย:  

 

2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 3,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) : หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกมีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเป็น

มลูค่าเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจดัการอาจเพิ่มจ านวนเงินของโครงการไดอ้ีกไม่เกิน 450 ลา้นบาทหรือ

คิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเพิม่ขึ้ นไดไ้ม่เกิน 45 ลา้นหน่วย 
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2.3. มลูค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 300,000,000.0000 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท 

 

2.6. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก : 500.00 บาท  

 

2.7. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  

 

2.8. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน :  

 

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคืน :  

 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ :  

 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ :  

 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะ

พิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะมุ่งแสวงหาผลตอบแทนท่ีไดร้บัจากดอกเบ้ียจากการลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศ และหน่วย

ลงทุนของกองทุนต่างประเทศท่ีเน้นลงทุนในตราสารหน้ีในตลาดเอเชียเป็นส่วนใหญ่  

 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :  ตราสารหน้ี 

 

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ  

 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) :   
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ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมไดต้าม

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

 

3.6. การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

 

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า : ท่ีมิไดม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อลดความเส่ียง (Non-Hedging)  

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซบัซอ้น  

 

3.6.2 วิธีการในการค านวน Global Exposure limit : Commitment approach  

อตัราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) : ไม่เกิน 100.00  

 

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน  

 

3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : อื่นๆ 

ลงทุนส่วนใหญ่ในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และส่วนท่ีเหลือลงทุนในตราสารหน้ี และ/หรือเงินฝากต่างประเทศ 

เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการลงทุนส่วนใหญ่ในกองทุนต่างประเทศท่ีไม่มีตวัช้ีวดั และบริหารจดัการลงทุนเพื่อใหไ้ด้

ผลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงไม่จ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกบัตวัช้ีวดั 

 

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหน้ี เงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหน้ี รวมทั้ง หลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด รวมกนัไม่น้อยกวา่

รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และกองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ย

ละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กวา่ท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – Investment Grade) และตรา

สารหน้ีท่ีไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Unrated Securities) ทั้งในและต่างประเทศไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน   

 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio 

Management) และอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการกองทุน 
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ทั้งน้ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารท่ีมสีญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities 

Lending) ธุรกรรมซ้ือโดยมสีญัญาขายคืน (Reverse Repo) ได ้

 

กรณีท่ีมีการลงทุนในทรพัยสิ์นดงัน้ี รวมกนัจะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 

(1) ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

(2) ตราสาร Basel III 

(3) สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า หรือตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง ท่ีมีหลกัทรพัยอ์า้งอิงเป็นตราสารตามขอ้ (1)–(2) 

 

ทั้งน้ี การด ารงอตัราส่วนการลงทุนในต่างประเทศตามท่ีระบุไวข้า้งตน้จะไม่น ามาบงัคบัใชใ้นช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี 

(ก) ช่วงระหวา่งรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั นับแต่วนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั 

 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอืน่อยา่งใดอยา่งหน่ึง

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

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

ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น  

 

สว่นที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า   ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยสิ์นในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.1 ซ่ึงมี

คุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี 

     1.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีท าใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทุนในตราสาร  

     1.2 สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้ าเนินการให้

มีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตรา

สารได)้  

     1.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอยา่งสม า่เสมอ ซ่ึงบริษัทจดัการสามารถ

เขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งสม า่เสมอ และมีขอ้มลูราคาท่ีสะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดย

ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล  

2.  คุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดในขอ้ 1. 

     2.1 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีการคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้ง

มีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

   2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  
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   2.1.2  ธนาคารออมสิน  

    2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

   2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

   2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

   2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

   2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

   2.1.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทั้งน้ี การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ัง่จา่ยหรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจ านวนรวมถึงดอกเบ้ีย (ถา้มี) 

ตามท่ีระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 

     2.2 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงัน้ี 

   2.2.1  SN มีการจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ derivatives 

ตามท่ีระบุในส่วนท่ี 6 ขอ้ 1 

   2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยสิ์นใดๆ ทรพัยสิ์นน้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA) และเป็นทรพัยสิ์นท่ีสามารถเปล่ียนมือได ้โดยก่อนการลงทุน บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีการเปิดเผย

ขอ้มลูเก่ียวกบัการลงทุนท่ีอาจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยสิ์นดงักล่าวไวใ้นหนังสือช้ีชวนดว้ย 

   2.2.3  ในกรณีท่ีเป็น SN ซ่ึงมขีอ้ก าหนดหา้มเปล่ียนมือผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 

ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริษทัจดัการรอ้งขอได ้

   2.2.4  ในกรณีท่ีเป็น SN ซ่ึงเสนอขายในประเทศ บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการจดัใหม้ีขอ้ตกลงกบัผูอ้อก SN 

ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

        2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทุกวนัท่ี 15 และวนัสุดทา้ยของ

แต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมภายในวนัท า

การถดัไป   

        2.2.4.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมีนัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN ค านวณและแจง้

มลูค่ายุติธรรมของ SN ไปยงั TBMA ทนัที 

                   ความในขอ้ 2.2.4.1 ไม่น ามาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีเป็น SN ซ่ึงขึ้ นทะเบียนกบั TBMA และมีการเสนอขายตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตราสารหน้ีท่ี

ออกใหม ่

 

สว่นที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS 

ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS  

     1.1 มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในขอ้ 3.13.1 ส่วน

ท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

     1.2 ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใช้

กบัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าท่ีลงทุนในทองค าแท่ง)  

   1.2.1 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้ 
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   1.2.2 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ธีิค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 

entity limit ของกองทุนน้ัน  

   1.2.3 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ธีิค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

product limit ส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนน้ัน  

   1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนน้ัน  

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีก าหนดในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 

     2.1 มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในขอ้ 3.13.1 ส่วน

ท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

     2.2 จดทะเบียนซ้ือขายใน SET 

 

สว่นที ่3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงัน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

10. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 1. – 9.  

 

สว่นที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิติบุคคลดงัน้ีท่ีสามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

     1.1 ธพ. 

     1.2 บง. 

     1.3 บค. 

     1.4 บล. 

     1.5 บริษัทประกนัภยั  

     1.6 ธปท. 

     1.7 กองทุนฟ้ืนฟู  

     1.8 นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น  

     1.9 ส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวธีิการงบประมาณ  
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2. ตราสารท่ีใชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงัน้ี  

     2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งมี credit rating 

อยูใ่นอนัดบั investment grade  

     2.2 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น เป็นผูม้ีภาระ

ผูกพนั ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

     2.3 B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋ท่ีถึง

ก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น  

     2.4 B/E หรือ P/N ท่ีมอีายไุม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

   2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating 

ท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

   2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

     2.5 ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึ้ นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมีขอ้มลูราคาท่ีน่าเช่ือถือ

และอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

   2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงไดก้บั credit rating 

ระยะสั้นดงักล่าวตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

   2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  

     2.6 ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึ้ นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมีขอ้มลูราคาท่ี

น่าเช่ือถือและอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

   2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงไดก้บั credit rating 

ระยะสั้นดงักล่าวตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

   2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  

     2.7 ทรพัยสิ์นอื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

 

3. ระยะเวลาการรบัช าระหน้ีของ reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  

 

4. ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีบริษัทจดัการตอ้งปฏบิติัส าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

     4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC  

     4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี  

   4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดงักล่าว  

   4.2.2 เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ย

หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการกูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพนัแกท่รพัยสิ์นของกองทุนรวม  

     4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา ตอ้งมีมลูคา่เป็นไปตามสมการการค านวณตามวธีิการ

ดงัน้ี  

มูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารท่ีซ้ือมากกวา่ (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate))  

ทัง้น้ี ราคาซ้ือ = ราคาท่ีกองทนุช าระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซ้ือหลกัทรพัยห์รอืตราสารตาม reverse 

repo 

     4.4 การด ารงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ สิ้ นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

   4.4.1 มูลค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารท่ีซ้ือมากกวา่ (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))  
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   4.4.2 ในกรณีท่ีมลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจดัการตอ้ง

เรียกใหคู่้สญัญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ใหแ้ก่กองทุน 

เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือและทรพัยสิ์นท่ีโอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธีิการดงักล่าว ภายในวนัท า

การถดัจากวนัท่ีมลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือลดลงกวา่สมการในขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3ก 

   4.4.3 ในกรณีท่ีผลลพัธต์ามสมการในขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ สิ้ นวนั มี

มลูค่าน้อยกวา่มูลคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้ อ 

แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า และมีการก าหนดเร่ืองดงักล่าวไวใ้นสญัญาซ่ึงไดก้ าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเส่ียงของ

คูส่ญัญา (counterparty risk) แลว้ บริษัทจดัการ จะไม่ด าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้ 

     4.5 การค านวณมลูคา่ reverse repo ตามขอ้ 4.4 ใหค้ านวณดงัน้ี  

   4.5.1 ค านวณจากราคาซ้ือรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงไดร้บัจาก reverse repo จนถึงวนัท่ีมีการค านวณ  

   4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมท่ีกองทุนมีอยูก่บั

คู่สญัญารายเดียวกนัและมีขอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัยห์รือตรา

สารท่ีซ้ือหรือทรพัยสิ์นท่ีโอนตามขอ้ 4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมท่ีเกิดจาก reverse repo รายการอื่นได ้ 

     4.6 discount rate ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึ้ นโดยค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สญัญา 

หลกัทรพัย ์หรือตราสารท่ีซ้ือแลว้  

 

สว่นที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี  

1. คู่สญัญา ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มื

หลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีท่ีคู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะตวัแทนของผูย้มื 

ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีท่ีสามารถประกอบธุรกจิหรือด าเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย  

     1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  

     1.2 ธปท.  

     1.3 กองทุนฟ้ืนฟู  

     1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย  

     1.5 ธพ. 

     1.6 บง. 

     1.7 บล. 

     1.8 บริษัทประกนัชีวิต  

     1.9 กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีมลูค่าทรพัยสิ์นของผูล้งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้ นไป 

     1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

     1.11 นิติบุคคลอื่นตามท่ีส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

 

2. หลกัทรพัยท่ี์ใหย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท่ี์อยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท่ี์ 

ธปท. ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ 

 

3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการดงัน้ี  
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     3.1 ด าเนินการใหม้ีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น

หลกัประกนัดงัน้ี  

   3.1.1 เงินสด  

   3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย  

   3.1.3 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ นเป็นผูม้ี

ภาระผูกพนั  

   3.1.4 B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็น

ตัว๋ท่ีถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น  

   3.1.5 B/E หรือ P/N ท่ีมีอายไุม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

      3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ตอ้งเป็น 

credit rating ท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

      3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

   3.1.6 ตราสารหน้ีท่ีมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

   3.1.7 หนังสือค ้าประกนัท่ี ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

   3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET50 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตรา

สารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้ 

   3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)  

     3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอืน่ซ่ึงจะมีผลให้

บริษัทจดัการสามารถบงัคบัช าระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั  

     3.3 หา้มน าหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม

หลกัประกนัน้ันได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์น้ันเอง  

     3.4 ด ารงมลูค่าหลกัประกนั ณ ส้ินวนั มากกว่าหรือเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท่ี์ใหย้มื  

     3.5 ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทีในทรพัยสิ์นดงัน้ี  

   3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น  

   3.5.2 บตัรเงินฝากหรือ P/N ดงัน้ี  

      3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือ P/N ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ นเป็นผูม้ีภาระ

ผูกพนั  

      3.5.2.2 P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และเป็น

ตัว๋ท่ีถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น  

      3.5.2.3 P/N ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัน้ี  

         3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating 

ตอ้งเป็น credit rating ท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

         3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

   3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย  

   3.5.4 reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

 

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัย์
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และหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

  

สว่นที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงัน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี  

     1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนท่ี 1-5  

     1.2 อตัราดอกเบ้ีย  

     1.3 อตัราแลกเปล่ียนเงิน  

     1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  

     1.5 ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 

     1.6 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

     1.7 underlying อื่นตามท่ีส านักงานก าหนดเพิ่มเติม 

     ในกรณีท่ี derivatives อา้งองิกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) 

หรือราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) เท่าน้ัน  ทั้งน้ี ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็น

องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

 

2. เง่ือนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ  

     2.1 กรณีกองทุนรวมไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ยา่ง

ชดัเจนในโครงการ  

     2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

   2.2.1 derivatives on organized exchange  

   2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธพ. ธนาคารท่ีมีกฎหมาย

เฉพาะจดัตั้งขึ้ น ตวัแทนซ้ือขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives  

     2.3 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการช าระหน้ีดว้ยการส่งมอบสินคา้เมือ่ derivatives ส้ินสุดลง สินคา้น้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนสามารถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินคา้น้ันก็ตาม  

 

3. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

    ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตามขอ้ 1.5 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  

     3.1 เป็นดชันีท่ีมีการก าหนดวิธีการค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ 

ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทั้งน้ี 

underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  

     3.2 เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

   3.2.1 ดชันีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

      3.2.1.1 ดชันีท่ีองคป์ระกอบแต่ละตวัมีน ้าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของน ้าหนักทั้งหมด  

      3.2.1.2 ดชันีท่ีองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมีน ้าหนักนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 35% ของน ้าหนักทั้งหมด ใน

กรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมีน ้าหนักไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบท่ีเกีย่วขอ้งกบั

ทองค าหรือน ้ามนัดิบมาพิจารณา  

   3.2.2 ดชันีอื่นใดนอกจากขอ้ 3.2.1 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถว้นดงัน้ี  
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      3.2.2.1 เป็นดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  

      3.2.2.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ

สญัญาน้ันโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนน้ัน  

     3.3 เป็นดชันีท่ีไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย  

     3.4 มีการแสดงดชันีน้ัน ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านส่ือท่ีมีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ์ 

     3.5 ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินคา้และบริการท่ีบริษัทจดัการ แสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการค านวณ

ของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม  

 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการช าระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule)  

บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจตอ้ง

ช าระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไปตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน 

derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

6. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจดัการ ตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี  

     6.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัท่ี 15 และวนั

สุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการ ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรม

ภายในวนัท าการถดัไป  

     6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณ

และแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดัการทราบทนัที  

     6.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมื่อ บริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 

 

7. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  

บริษัทจดัการ ตอ้งปฏบิติัตามเง่ือนไขดงัน้ี  

     7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่าน้ัน  

     7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

ดงัน้ี  

   7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

ความสามารถในการช าระหน้ีตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation น้ัน โดยคู่สญัญาท่ีอยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความ

เส่ียงมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินตามขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้ นโดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซ้ือ

ประกนัความเส่ียงครบก าหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะส้ินสุดในวนัครบก าหนดตามปกติ) ทั้งน้ี ไม่
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วา่ obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงก าหนดให้

ผูข้ายประกนัความเส่ียงมีหน้าท่ีช าระหน้ีเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First 

to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการช าระ

ราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายน้ัน แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation ทุกรายการ

ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  

   7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงของสินทรพัยอ์า้งอิงท่ี

เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเส่ียงมภีาระผูกพนัท่ีจะจ่าย

ผลตอบแทนในอตัราคงท่ีหรืออตัราลอยตวัท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียตามท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถา้มี) ของมลูคา่

ยุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้ น (ถา้มี) ของ

มลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณี

ไม่เกิด credit event)  

     7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา

มาตรฐานอื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ่งมีขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  

   7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ

กฎหมายอื่น  

   7.3.2 ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีท าใหสิ้ทธิท่ีก าหนดไวใ้นตราสารหน้ีหรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี credit derivatives น้ัน

อา้งอิงเส่ือมเสียไป  

   7.3.3 ไม่มีขอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอืน่อยา่งใดอย่างหน่ึง

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

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

ประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น ทั้งน้ี หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือ

สญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการท าสญัญาในประเทศท่ีมีหน่วยงานก ากบัดูแล

ดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือท่ีมีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตั้งและเสนอขายใน GMS  

 

สว่นที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities) 

1.  ตราสาร TS  หมายความว่า   ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนือจากทรพัยสิ์นในส่วนอื่นของขอ้ 3.13.2 ซ่ึงมี

คุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี 

     1.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีท าใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทุนในตราสาร  

     1.2 สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E P/N หรือ SN ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้ าเนินการให้

มีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตรา

สารได)้  

     1.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรบัปรุงเป็นประจ าอยา่งสม า่เสมอ ซ่ึงบริษัทจดัการสามารถ
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เขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งสม า่เสมอ และมีขอ้มลูราคาท่ีสะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดย

ขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้งจดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล  

2.  คุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดในขอ้ 1. 

     2.1 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีการคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้ง

มีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

   2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

   2.1.2  ธนาคารออมสิน  

    2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

   2.1.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

   2.1.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

   2.1.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

   2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

   2.1.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ทั้งน้ี การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ัง่จา่ยหรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจ านวนรวมถึงดอกเบ้ีย (ถา้มี) 

ตามท่ีระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 

     2.2 การลงทุนใน SN ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขเพิ่มเติมดงัน้ี 

   2.2.1  SN มีการจา่ยผลตอบแทนโดยอา้งอิงกบั underlying ประเภทเดียวกบั underlying ของ derivatives 

ตามท่ีระบุในส่วนท่ี 6 ขอ้ 1 

   2.2.2  หากการลงทุนใน SN จะมีผลท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยสิ์นใดๆ ทรพัยสิ์นน้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนสามารถลงทุนได ้ เวน้แต่เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งก าหนดโดย International Swaps and Derivatives 

Association (ISDA) และเป็นทรพัยสิ์นท่ีสามารถเปล่ียนมือได ้โดยก่อนการลงทุน บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีการเปิดเผย

ขอ้มลูเก่ียวกบัการลงทุนท่ีอาจท าใหก้องทุนตอ้งรบัมอบทรพัยสิ์นดงักล่าวไวใ้นหนังสือช้ีชวนดว้ย 

   2.2.3  ในกรณีท่ีเป็น SN ซ่ึงมขีอ้ก าหนดหา้มเปล่ียนมือผูอ้อก SN ตอ้งยนิยอมใหก้องทุนสามารถไถ่ถอน SN 

ดงักล่าวก่อนครบอายุ เมื่อบริษทัจดัการรอ้งขอได ้

   2.2.4  ในกรณีท่ีเป็น SN ซ่ึงเสนอขายในต่างประเทศ ตอ้งปรากฎว่า SN น้ันมีราคาปรากฎในระบบขอ้มลูท่ี

น่าเช่ือถือไดซ่ึ้งเป็นท่ียอมรบัโดยทัว่ไปของธรรมเนียมปฏบิติัสากล และบริษัทจดัการตอ้งด าเนินการจดัใหม้ีขอ้ตกลงกบัผู ้

ออก SN ดงัต่อไปน้ีก่อนการลงทุน 

        2.2.4.1  ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาท่ีเป็นมลูค่ายุติธรรมของ SN ซ่ึงเกิดจากวิธีการค านวณเดียวกบัท่ีใชใ้นการ

ค านวณราคาท่ีแสดงในระบบขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือดงักล่าว ใหบ้ริษทัจดัการ ทุกวนัท่ี 15 และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี 

ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมภายในวนัท าการถดัไป   

        2.2.4.2  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ SN อยา่งมีนัยส าคญั ใหผู้อ้อก SN ส่งราคาท่ี

เป็นมลูค่ายุติธรรมของ SN มายงับริษัทจดัการทนัที 

 

สว่นที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS  

ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี 

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายตา่งประเทศ  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS  
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     1.1 มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในขอ้ 3.13.2 ส่วน

ท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

     1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

   1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศท่ีก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัย์

และตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยซ่ึ์งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีการซ้ือขายใน

ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

   1.2.2 CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเป็นสมาชิกสามญั

ของ IOSCO    

   1.2.3 ในกรณีท่ีกองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว

ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจดัการส าหรบักองทุนเพื่อผูล้งทุนรายยอ่ยของ

ประเทศน้ัน 

     1.3 ประเทศท่ีก ากบัดูแลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ี ตาม

รายช่ือประเทศท่ีส านักงานก าหนด 

     1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมีการจ ากดัการ

กูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตุจ าเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่าน้ัน และมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี (ไม่ใชก้บั

การลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองค าท่ีลงทุนในทองค าแท่ง)      

   1.4.1 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ธีิค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 

entity limit ของกองทุนรวมน้ัน ทั้งน้ี หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP 

   1.4.2 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ธีิค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

product limit ส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนรวมน้ัน 

   1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนรวมน้ัน 

   ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีกองทุนรวมลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนท่ีมุ่งเน้นลงทุนในทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นประเภท

และชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนได ้และเมื่อน าทรพัยสิ์นท่ีไม่สามารถลงทุนไดม้าค านวณตามสดัส่วน (pro 

rata) แลว้จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดงักล่าว 

     1.5 ในกรณีท่ีกองทุนรวมฟีดเดอรไ์ปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้ง

ไม่ใช่กองทุนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบักองทุนรวมฟีดเดอร ์เวน้แต่เป็นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อ

หน่วย ทั้งน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน โดยก่อนการลงทุนในลกัษณะดงักล่าวไวใ้นหนังสือช้ีชวนดว้ย 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีก าหนดในขอ้ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 

     2.1 มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสาร TS ในขอ้ 3.13.2 ส่วน

ท่ี 1 ขอ้ 1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

     2.2 จดทะเบียนในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE 

 

สว่นที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงัน้ี  

1. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

2. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝาก

หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ขอ้ 1. – 9.  
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สว่นที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานก.ล.ต.ก าหนด 

 

สว่นที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานก.ล.ต.ก าหนด  

 

สว่นที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงัน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัน้ี  

     1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนท่ี 1 - 5  

     1.2 อตัราดอกเบ้ีย  

     1.3 อตัราแลกเปล่ียนเงิน  

     1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้ 

     1.5 ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 

     1.6 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

     1.7 underlying อื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือ

ราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ (futures price) เท่าน้ัน  ทั้งน้ี ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ีเป็น

องคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

 

2. เง่ือนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ  

     2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนใน

โครงการ  

     2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

   2.2.1 derivatives on organized exchange  

   2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีไดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ derivatives ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลโดยหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เป็น

สมาชิกสามญัของ IOSCO หรือท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

     2.3 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการช าระหน้ีดว้ยการส่งมอบสินคา้เมือ่ derivatives ส้ินสุดลง สินคา้น้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ี

กองทุนสามารถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินคา้น้ันก็ตาม  

 

3. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตามขอ้ 1.5 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  

     3.1 เป็นดชันีท่ีมีการก าหนดวิธีการค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ 

ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมกีารค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทั้งน้ี 

underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  

     3.2 เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

   3.2.1 ดชันีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

      3.2.1.1 ดชันีท่ีองคป์ระกอบแต่ละตวัมีน ้าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของน ้าหนักทั้งหมด  
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      3.2.1.2 ดชันีท่ีองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมีน ้าหนักนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 35% ของน ้าหนักทั้งหมด ใน

กรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมีน ้าหนักไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 3.2.1.1 

การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบท่ีเกีย่วขอ้งกบัทองค าหรือ

น ้ามนัดิบมาพิจารณา  

   3.2.1 ดชันีอื่นใดนอกจากขอ้ 3.2.1ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถว้นดงัน้ี  

      3.2.2.1 เป็นดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  

      3.2.2.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ

สญัญาน้ันโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนน้ัน  

     3.3 เป็นดชันีท่ีไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี หาก

ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย  

     3.4 มีการแสดงดชันีน้ัน ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านส่ือท่ีมีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ์ 

     3.5 ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการ

ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินคา้และบริการท่ีบริษัทจดัการ แสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการค านวณ

ของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการช าระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule)  

บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมสีภาพคล่องในจ านวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจตอ้ง

ช าระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไปตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน 

derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

 

6. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี  

     6.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัท่ี 15 และวนั

สุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการ ใหค้ านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรม

ภายในวนัท าการถดัไป  

     6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณ

และแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทนัที  

     6.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 

 

7. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  

บริษัทจดัการตอ้งปฏบิติัตามเง่ือนไขดงัน้ี  

     7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่าน้ัน  
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     7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใด 

ดงัน้ี  

   7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

ความสามารถในการช าระหน้ีตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation น้ัน โดยคู่สญัญาท่ีอยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความ

เส่ียงมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินตามขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้ นโดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซ้ือ

ประกนัความเส่ียงครบก าหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะส้ินสุดในวนัครบก าหนดตามปกติ) ทั้งน้ี ไม่

ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซ่ึงก าหนดให้

ผูข้ายประกนัความเส่ียงมีหน้าท่ีช าระหน้ีเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รายการใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First 

to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รายการใดรายการหน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการช าระ

ราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายน้ัน แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation ทุกรายการ

ในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  

   7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงของสินทรพัยอ์า้งอิงท่ี

เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเส่ียงมภีาระผูกพนัท่ีจะจ่าย

ผลตอบแทนในอตัราคงท่ีหรืออตัราลอยตวัท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียตามท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถา้มี) ของมลูคา่

ยุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้ น (ถา้มี) ของ

มลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเส่ียง จนกวา่จะเกิด credit event หรือครบก าหนดสญัญา (กรณี

ไม่เกิด credit event)  

     7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา

มาตรฐานอื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ่งมีขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  

   7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ

กฎหมายอื่น  

   7.3.2 ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีท าใหสิ้ทธิท่ีก าหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี credit derivatives 

น้ันอา้งอิงเส่ือมเสียไป  

   7.3.3 ไม่มีขอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา  

 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม :  

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่นเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปน้ี ในกรณีท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย 
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สว่นที ่1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

  

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต า่กว า่ 

2 อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 และขอ้ 3.13.2 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อก 

ตราสารมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

4.1 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสาร 

ท่ีรฐับาลเป็นประกนั 

ไม่เกิน 20% 

 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือศุกูก ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ น

ตามกฎหมายไทย หรือสาขา ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2 เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตาม

แบบ filing 

5.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่าหรือเท่ากบั 

397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ี

ภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่ง

ประเทศไทย  

5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9 บล. 

5.3 เสนอขายในประเทศไทย 

5.4 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

5.5 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกว่า 397 วนั 

นับแต่วนัท่ีลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 

market 

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน SN หรือศุกูก ท่ีผูอ้อก

จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารน้ันในต่างประเทศ

หรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือ

เป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

6.1.3 เป็นตราสารท่ีมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SETหรือในตลาดซ้ือขาย

หลกัทรพัยต่์างประเทศ 

6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป  โดยมรีายละเอียดตาม

แบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกวา่หรือ

เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.4.3.1 หรือ 

6.1.3.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.3.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.3.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั  

บุคคลตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2 

6.1.4 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนั 

นับแต่วนัท่ีลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated 

market 

6.2  ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade 

6.2.1วreverse repo 

6.2.2วOTC derivatives 

6.3  หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 และขอ้ 

3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO 

เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลกัทรพัย ์ส าหรบัผู ้

ลงทุนทัว่ไปของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่

ไม่รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ี

การเพิกถอนหน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาด

ซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ)   

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สูงกว่า 

1. 10% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน 

benchmark + 5%  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

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

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

แลว้แต่กรณี 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

 

สว่นที ่2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการ

เดียวกนัหรือการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษทั

ดงักล่าว  

  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่ 

อตัราใดจะสูงกว่า 

1. 25% หรือ 

2. น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน  

benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม  

2. derivatives on organized exchange 

 

สว่นที ่3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคล

ตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล

ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2 ธพ. 

1.3 บง. 

1.4 บค. 

1.5 บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจาก

คู่สญัญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ 

derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี  

เวน้แต่เป็นกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการน้อย

กว่า 1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายกุองทุน 

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมท่ีอายุ

กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน 

ทั้งน้ี เฉพาะกองทุนรวมท่ีมีอายุโครงการ

มากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1 B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได้

ด าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการ

ท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผู ้

ออกตราสารได ้

2.2 SN (แต่ไม่รวมถึง SN ซ่ึงจดทะเบียนกบั TBMA และมีการ

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

เสนอขายตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว่ในประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย

ตราสารหน้ีท่ีออกใหม่) 

2.3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝาก

เกิน 12 เดือน 

2.4 total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

(ขอ้น้ีไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & 

hold ท่ีลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงิน

ฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุน หรือรอบการลงทุนของกองทุน

รวม หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมี

อายุสอดคลอ้งกบัอายุกองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วน

การลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single 

entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน หรือ 

SN ท่ีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1 มีลกัษณะตามขอ้ 6.1.3 และ 6.1.4 ของขอ้ 6 ส่วนท่ี 1 ตรา

ส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single 

entity limit) 

5.2 มี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade หรือไม่

มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

6 derivatives ดงัน้ี  

6.1 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลด

ความเส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

6.2 การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมิใช่เพื่อการลดความเส่ียง 

(non-hedging) 

global exposure limit 

กรณีกองทุนรวมไม่มีการลงทุนแบบซบัซอ้น 

จ ากดั net exposure ท่ีเกิดจากการลงทุนใน 

derivatives โดยตอ้งไม่เกิน 100% ของ NAV 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของ กองทุนรวมไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั 

product limit 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  
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สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 ตราสารหน้ี ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน 

ตราสาร Basel III และศุกูกของผู ้

ออกรายใดรายหน่ึง (ไม่รวมถึงตรา

สารหน้ีภาครฐัไทยหรือตราสารหน้ี

ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของ

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่

ก่อนครบรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 

บริษัทจดัการ อาจน ามลูคา่หน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่า

หน้ีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทาง

การเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีท่ีผู ้

ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการจดัท างบ

การเงินในครั้งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ

มลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นราย

ครั้ง เวน้แต่ ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่

และมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัท

จดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย

ตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ 

filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็น

รายโครงการ 

 

(อตัราส่วนตาม 2.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี 

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

แห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคลตาม 1. 

– 9.) 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน 

CIS ต่างประเทศท่ีออกหน่วยน้ัน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะ

ครบถว้นดงัน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

1. มีขนาดเล็ก 

2. จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

3. เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  

 

สว่นที ่5 : การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด  

(1) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด แต่ต่อมาทรพัยสิ์นท่ีลงทุนมีคุณสมบติัท่ีเปล่ียนแปลงไป

จนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบติัในการเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดอ้ีกต่อไป บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี  

(1.1) จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัท่ีทรพัยสิ์นขาดคุณสมบติั และ

จดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้

บริษัทจดัการ  

(1.2) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 

90 วนันับแต่วนัท่ีทรพัยสิ์นน้ันขาดคุณสมบติั เวน้แต่เป็นกรณีตามส่วนท่ี 5 ขอ้ (3)  

(1.3) เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติั หรือทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัมีคุณสมบติัเปล่ียนแปลง

ไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนใน

ทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีไดจ้ าหน่ายทรพัยสิ์นน้ันออกไปหรือวนัท่ีทรพัยสิ์นมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบติั แลว้แต่กรณี 

และใหจ้ดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ (1) (1.2) บริษัทจดัการตอ้งจดัท า

รายงานขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุท่ีไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว และจดัส่งรายงานต่อส านักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน  

 กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนท่ีมีอยูเ่ดิมน้ัน  

 กรณีท่ีกองทุนไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบริจาค  

บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี โดยอนุโลม 

(2.1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษัทจดัการ 
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  (2.2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วน

การลงทุนท่ีก าหนด 

  (2.3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็น

ส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงัน้ี เวน้แต่เป็นกรณีตามส่วนท่ี 5 ขอ้ (3) 

(ก)  30 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น 

ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ตามส่วนท่ี 3 ขอ้ 1 

(ข)  90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนท่ี 5 ขอ้ (2) (2.3) (ก) 

  (2.4)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแลว้ บริษทัจดัการตอ้งจดัท า

รายงานขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีสามารถแกไ้ขจน

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนได ้

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดตามขอ้ (2.3)(ก) หรือ (ข) บริษัท

จดัการตอ้งจดัท ารายงานขอ้มลูตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุท่ีไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว 

และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.  และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลา

ดงักล่าว 

 

(3) ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในส่วนท่ี 5 ขอ้ (1)(1.2) หรือขอ้ (2)(2.3)(ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการด าเนินการ

ดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งค านึงถึง

ประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบริษัทจดัการในเร่ืองดงักล่าวต่อส านักงาน 

ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

ทั้งน้ี ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสามารถด าเนินการโดยวธีิการเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของบริษัทจดัการแทนได ้

 

สว่นที ่6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน  

(1) ในการค านวณสดัส่วนการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการอาจไม่นับช่วงเวลาดงัน้ี รวมอยูด่ว้ย

ก็ได ้ทั้งน้ี จะค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั 

(1.1) ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

(1.2) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนเลิกกองทุน 

 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จดัการตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(2.1) จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทั้งเหตุผลท่ีท าใหม้ีการลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 

วนัท าการนับแต่วนัท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษัทจดัการ 

 (2.2) ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการเปล่ียนแปลง

ประเภทของกองทุน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ (3) ในส่วนท่ี 6 การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตาม

การจดัแบ่งประเภทของกองทุน  
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(3) ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการ

จะด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัท่ีสดัส่วนการ

ลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลง

ประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว  

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการจะจดัใหม้วีิธีการในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยลง

ทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบ้งัคบั โดยวิธีการดงักล่าว

ตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปล่ียนแปลง

ประเภทของกองทุนรวมแลว้ บริษัทจดัการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย

จนกว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัท่ีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไป

ตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บริษัทจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วย

ลงทุนของกองทุนรวมน้ันเพิ่มเติม 

 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) : ไม่มี  

 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายครั้ง

แรกท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี หากมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย บริษัทจัดการ

สามารถจะปิดการเสนอขาย โดยประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 
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อยา่งไรก็ตาม กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา 

พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มถ่ิีนฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง

ทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา 

 

5.2.1 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการ

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกวนัท าการในระยะเวลาเสนอขาย  

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการเปิดบญัชี

กองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 

5.2.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี 

5.2.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา  

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

5.2.2.2 กรณีนิติบุคคล  

(1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  

(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  

ซ่ึงลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

 

5.2.3 วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอยีดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจ านงในการสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน  

 

5.2.4 การรบัช าระและการเก็บรกัษาเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช าระเป็นเงินสด หรือ

เช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงินหรือวธีิอื่นใด โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อม

เฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั 

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

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์ 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่

จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อ

เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในช่ือกองทุน  

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด 

หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด โดยผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแส
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รายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคาร

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

โอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีรบัช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือวา่

ปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวธีิอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัท่ีใหบ้ริษัท

จดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย  

 

5.2.5 เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษทัจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่

สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมือง

สหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น

ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท

จดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบวา่

บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign 

Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน ยกเวน้กรณีผูถื้อ

หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุน บริษัทจดัการอาจด าเนินการใหม้ีการหกักลบกนัได ้ 

 

5.2.6 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิดการเสนอขายแลว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนโดยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรรจะค านวณ

เป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือเป็นเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุน

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค 

ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้ง

เป็นวนัท่ีอยูใ่นระหว่างระยะเวลาเสนอขาย  

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระบริษัทจดัการจะจดัสรร

หน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่ามลูค่าโครงการท่ีจดทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้น้ี โดยใชห้ลกัการ "สัง่ซ้ือก่อนไดก้่อน" ตามวนัและเวลาท่ีไดร้บั

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรร

จ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย
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ลงทุนพรอ้มกนัน้ัน  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการ

จดัสรรในกรณีดงักล่าวจะท าใหม้ีผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ 

หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่

สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้หรือตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้า  

 

5.2.7 การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายแลว้หากปรากฏว่าบริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บัการเสนอ

ขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย บริษัทจดัการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและ

ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ โดยการโอนเงินหรือช าระเป็น

เช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย 

หากบริษัทจดัการไมส่ามารถคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองมาจาก

ความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนัถดัจาก

วนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย ทั้งน้ี เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณา

ผ่อนผนั หรือสัง่การเป็นอยา่งอืน่  

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอืน่นอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ 

บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้ น (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัถดั

จากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย  

5.2.8 เง่ือนไขการลงทุน  

บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ โดยในการรบัซื้ อคืน 

บริษัทจดัการมีนโยบายจะรบัซื้ อคืนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร 

หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ารองส าหรบัคา่ใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี) 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบไดห้ากมีการผิดนัดช าระดอกเบ้ีย

หรือเงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศการหยุดรบัค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการของบริษัทและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ รวมทั้งจดัท ารายงานการไม่รบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนพรอ้มเหตุผลและรายงานแผนการด าเนินงานของกองทุนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลงัส้ินสุด

ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก หรือเลิกกองทุนก่อนครบอายุโครงการ ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ 

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  
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6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

บริษัทจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เน่ืองจากเป็นการเสนอขายครั้ง

เดียว และน าเงินไปลงทุนตามจ านวนท่ีขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่าน้ัน 

 

6.3. การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 

7.1. ช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

 

- บริษัทจดัการ 

 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

 

7.3. วิธีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบอตัโนมติั 

 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.4.1 การรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลา 

8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้วนัรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนอตัโนมติัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ ทั้งน้ี บริษัทจดัการถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตาม

ระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด 

บริษัทจดัการอาจมีนโยบายรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรร

โดยประมาณไม่เกินเงินสดท่ีไดร้บัจากดอกเบ้ียรบั และ/หรือก าไรจากเงินลงทุน ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ารองส าหรบัคา่ใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

ในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะ

รบัซื้ อคืนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ารองส าหรบัคา่ใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

โดยในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซื้ อ

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น 

(กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อ

หน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  
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ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะเห็นวา่เหมาะสม

และจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใน

กรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

 

 

 

7.4.2 การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้าย

คืนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการท่ีค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน มลูคา่หน่วยลงทุนและราคา

หน่วยลงทุน โดยมิใหนั้บรวมวนัหยุดท าการในต่างประเทศของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ

ในท านองเดียวกบัธุรกิจการจดัการกองทุนรวม บริษัทจดัการจะช าระเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นค าขอเปิด

บญัชีกองทุน และ/หรือวธีิการอืน่ใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวยความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น  

E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ช่ีองทางการรบัช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อ

หน่วยทราบล่วงหน้าในเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายในก าหนดอายุโครงการ ซ่ึงบริษัทจดัการจะประกาศวนัรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนรบัทราบ 

 

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขาย

หรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน” บริษัท

จดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยค านวณจากราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัการตกลง

ยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงหากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการ บริษัทจดัการจะถือว่าบริษัท

จดัการไดร้บัการตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหข้ายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการวนัแรกถดัจากวนัดงักล่าว  

 

บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนส าหรบัผูท่ี้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยหารจ านวนเงินท่ีสัง่ขายคืน

ทั้งหมดซ่ึงก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขการลงทุน” ดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการขายคืนน้ัน 

ทั้งน้ี จ านวนหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจ านวนหน่วย

ลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบรูณซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้เท่าท่ี
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บริษัทจดัการสามารถรบัซื้ อคืนไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทุนท่ีมีอยู่ขณะน้ัน  

บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนจ านวนน้ัน 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

 

8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยจะแจง้ใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุป

ขอ้มลูส าคญั 

 

9. การช าระคา่รบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน

เงินได ้ 

 

10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู่

นอกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน เวน้แต่

ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
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(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 

ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บัความ

เห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัท

จดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั  

 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

11.1. บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุ

ดงัต่อไปน้ี  

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจาก

ส านักงาน 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปน้ีเกิดขึ้ น ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลกระทบ

ต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยส าคญั  

(ก) ตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยท่ี์กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุน

ลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์ซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ห่งน้ันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณท่ี์ท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และท าใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุดงักล่าวอยู่

เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุน

เฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปน้ี  

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

3. การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั  

(5) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของ

บริษัทจดัการอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศ
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

การเป็นนายหน้าซื้ อขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัยแ์ละการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น

ผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซึ่งกระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

 

11.2. เมื่อปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือ

ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่

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

จดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

ดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วย

ลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้ านักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน

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

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัท า

การสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุด

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 

 

12. การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ

ประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการ

หยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตามระยะเวลาท่ี

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

ขยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 

 

13. เง่ือนไขและขอ้จ  ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  
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วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสาร

หลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วย

ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับ

แต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัด

หมาย 

 

ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน

กรณีการโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

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

ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษี

ต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั" 

 

14. การจา่ยเงินปันผล :  

 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  

 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

 

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีประมาณการไดท่ี้เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.5145 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจาก

การเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
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ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขาย

หน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.2675 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการ

เสนอขายหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจาก

การเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี 

 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่มี 

 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

(1) ค่าใชจ้า่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอหน่วยลงทุนครั้งแรก ซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นตาม

จ านวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บัประโยชน์

จากค่าใชจ้า่ยน้ัน ไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้า่ยดา้น

การตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะน ากองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.07 (รวม

ภาษีมลูค่าเพิ่ม) ของจ านวนเงินทุนของโครงการ  

(ข) ค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัตั้งกองทุน ค่าจดทะเบียนทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม และค่าใชจ้่ายต่างๆ 

ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ค) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวกบัท่ีปรึกษากฎหมาย 

(ง) ค่าแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการเสนอขายหน่วยลงทุน  
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(จ) ค่าใชจ้่ายอนัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศและการมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน เช่น ค่าใชจ้า่ยใน

การเปิดบญัชีเพื่อการลงทุน คา่ใชจ้่ายในการจดัท าสญัญา คา่โทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าแปลเอกสารเป็น

ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

 

(2) ค่าใชจ้า่ยเพื่อการด าเนินงานของกองทุนซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้า่ยเกิดขึ้ นตามจ านวนท่ีจา่ยจริง โดย

ในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัหรือตดัจา่ยครั้งเดียวทั้งจ านวนตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บั

ผลประโยชน์จากค่าใชจ้่ายน้ันหรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ้ น ไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชีซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบทรพัยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  

(ข) ค่าจดัท า จดัพิมพ ์และจดัส่งใบแจง้ผลการแสดงความจ านง ใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัท า

และจดัพิมพค์ าขอเปิดบญัชีกองทุน ใบแสดงความจ านงเพื่อจองซ้ือหน่วยลงทุน ใบจองซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

ค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ หนังสือแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง ค่าจดัท า จดัพิมพ ์

และจดัส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ค) ค่าจดัท า จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศใน

หนังสือพิมพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตาม

กฎหมาย ก.ล.ต.  

(ง) ค่าจดัท า ค่าพิมพแ์ละจดัส่งหนังสือช้ีชวนและรายงานประจ าปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(จ) ค่าแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ 

(ฉ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวกบัท่ีปรึกษากฎหมาย 

(ช) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน 

(ซ) ค่าใชจ้า่ย (ถา้มี) ในการด าเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัหน้าท่ีหรือเรียกค่าสินไหม

ทดแทนความเสียหายจากบริษทัจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ค่าใชจ้า่ยดา้นกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้่ายในการติดตามหน้ีของกองทุน 

(ฌ) ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระหน้ีเป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินตามตราสารแห่งหน้ี ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ คา่ใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม คา่ประเมนิราคา ค่าจดจ านอง คา่ปลอดจ านอง ค่าจดัพิมพเ์อกสาร 

ค่าใชจ้่าย หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้า่ยดา้นภาษี ค่าท าประกนัภยั ค่าดูแล และเก็บรกัษา

ตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการจ าหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นดงักล่าว 

(ญ) ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผล 

(ฎ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์คา่โทรสาร คา่ประกาศในหนังสือพิมพ ์

ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้งท่ี

เกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใชจ้่ายใน

การส่ือสารโตต้อบโดยวิธีอื่นท่ีมใิช่ทางไปรษณีย ์

(ฏ) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน

ต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมในการท ารายการ ค่าใชจ้่ายของผูดู้แลผลประโยชน์ในการติดต่อกบับุคคลภายนอก เป็นตน้ 

(ฐ) ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการช าระบญัชีและเลิกกองทุน 

(ฑ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหน้ีใดๆของกองทุนรวม 
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(ฒ) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวกบัการช าระราคา รบัช าระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ settlement advance หรือ contractual settlement 

เป็นตน้ 

(ณ) ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียนและวิธีการค านวณค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ กบัจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระจริง 

(ด) ค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. 

(ต) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการติดต่อประสานงานกบับุคคลท่ีกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศ ผูร้บัมอบหมายงาน

ดา้นการจดัการลงทุน ท่ีปรึกษาการลงทุนและหรือท่ีปรึกษากองทุนท่ีอยูใ่นต่างประเทศ (ถา้มี) เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล 

ค่าโทรสารทางไกล คา่เดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าประกนัการเดินทาง เป็นตน้ 

(ถ) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี) เช่น ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูร้บัมอบหมายงานดา้น

การจดัการลงทุน อาทิ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภาษีมลูค่าเพิ่มและภาษีอืน่ใดท่ีเกิดขึ้ นจากการมอบหมายงานดา้นการจดัการ

ลงทุน เป็นตน้ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัราคา

หลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือสอบทานมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ คา่ใชจ้่ายในการจดัใหม้ีการ

ค านวณผลการด าเนินงานและระดบัความเส่ียงของการลงทุน เป็นตน้ 

(ท) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศและ/หรือการมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน เช่น คา่ใชจ้า่ย

ในการเปิดบญัชีเพื่อการลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัท าสญัญา คา่โทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าแปลเอกสารเป็น

ภาษาต่างประเทศ หรือค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นตน้ 

(ธ) ค่าใชจ้า่ยของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศเพื่อเก็บรกัษาทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ ซ่ึงเมื่อรวมกบัค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ จะตอ้งไม่เกินอตัราค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี

ท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 15.2 

 

(3) ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัยท์ั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อมีการซ้ือหลกัทรพัยแ์ละจะถูกหกัจาก

ค่าขายหลกัทรพัยเ์มื่อมีการขายหลกัทรพัย ์อาทิ 

(ก) ค่าอากรแสตมป์  

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 

(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้ง

ท่ีเกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ  

(ง) ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อซ้ือขายหลกัทรพัย ์เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นตน้ 

(จ) ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในต่างประเทศทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถา้มี)  

(ฉ) ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ (ถา้มี) 

 

(4) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15.1 ถึง 15.2 (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจาก

กองทุนตามจ านวนเงิน และเวลาท่ีเกิดค่าใชจ้า่ยน้ันจริง ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.0107 

(รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนท่ีเกินกว่าอตัราท่ี

ก าหนด  

 

หมายเหตุ :  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15 อื่นๆ ค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักองทุนตามท่ีระบุไวใ้น (4) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยก
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เป็นรายการอยา่งชดัเจนในหนังสือช้ีชวนฉบบัขอ้มลูกองทุนรวมท่ีผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจ าปี ซ่ึงบริษัทจดัการ

ตอ้งจดัท าเมื่อส้ินรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี  

การตดัจ่ายคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย  

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนขา้งตน้เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ใน

กรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราคา่ธรรมเนียม

และค่าใชจ้า่ยทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไมมี่ 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

  

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

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching Fee) 

 

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) : มีแบบหลายเง่ือนไข  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ค าอธิบายเง่ือนไข ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในอตัราเท่ากบัค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนตน้ทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะประกาศให้

ทราบโดยทัว่กนัและปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะยกเวน้ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนตน้ทางและยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง 

 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ไม่มี 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

อตัราตามท่ีนายทะเบียนเรียกเกบ็ 

 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

อตัราตามท่ีนายทะเบียนเรียกเกบ็ 
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15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี  

ตามท่ีจ่ายจริง 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินก าหนด

โดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการหรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษทัจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย ตามท่ีจา่ย

จริง เช่น คา่ใชจ้่ายในการจดแจง้การจ าน ากบันายทะเบียน คา่แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัท

จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมการขายหรือการรับซื้ อคืนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือผูส้ัง่สบัปล่ียนหน่วยลงทุน หรือลดหยอ่นหรือยกเวน้คา่ธรรมเนียมการขายหรือการรบัซื้ อ

คืนหรือการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนหรือผูส้ัง่ขายคืนหรือผูส้ัง่สบัปล่ียนหน่วยลงทุน ตามประเภทของ

ผูล้งทุน ตามมลูค่าการซ้ือหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน หรือการสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขายคืนหรือการ

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนดขึ้ นในอนาคต หรือลดหยอ่น หรือยกเวน้ค่าธรรมเนียมใหก้บัผู ้

ถือหน่วยลงทุนท่ีขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นซ่ึงจดัตั้งและจดัการโดยบริษัท

จดัการ หรือสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นท่ีจดัตั้งและจดัการโดยบริษัทจดัการเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนน้ี 

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะประกาศหลกัเกณฑใ์หท้ราบโดยทัว่กนั โดยจะปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ 

 

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากผูถื้อหน่วยลงทุนขา้งตน้เป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอัตรา

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัท่ี

มีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชจ้ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการค านวณ

ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  

15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการ และได้

ด าเนินการดงักล่าวแลว้ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอยา่งทัว่ถึงภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมี

การลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าว ทั้งน้ี การเปิดเผยขอ้มลูจะกระท าโดยวธีิการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผู ้

ลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการ หรือ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้ 
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การลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อว่าส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ใหค้วามเหน็ชอบ

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเร่ืองดงักล่าวเมื่อบริษทัจดัการไดด้ าเนินการตามขา้งตน้แลว้ 

15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจดัการมีความประสงคจ์ะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

บริษัทจดัการจะค านึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และจะเปิดเผย

ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าอยา่งทัว่ถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลู

ดงักล่าว โดยอยา่งน้อยจะจดัใหม้ีการเผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และ ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุน

ทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

 

15.5.2.1  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้า่ยเดิมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 3 

วนัท าการก่อนการเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึ้ น 

 

15.5.2.2  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัราขัน้สูงของค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายเดิม ในรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการประสงคจ์ะขึ้ นค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว บริษัท

จดัการจะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายท่ี

เพิ่มขึ้ นดงักล่าว 

(ข)  ในกรณีท่ีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของอตัราขัน้สูงดงักล่าว บริษัท

จดัการตอ้งไดร้บัมติพิเศษ โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ 15.5.2 วรรคหน่ึง 

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงตามขอ้ 15.5.1 วรรคสอง และ 15.5.2.2 บริษัทจดัการจะตอ้งแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าว 

 

15.5.3 ในกรณีท่ีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกวา่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ี ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

 

15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่ม

แลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัรา

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลคา่หน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  

 

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วย

ลงทุน : ต่างประเทศ  
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16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

การค านวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดยเทียบเคียง

กบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะใชข้อ้มลูล่าสุดท่ี

ประกาศหรือไดร้บัจากสถาบนัหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีใชอ้า้งอิงอยา่งเป็นทางการ ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลง

แหล่งท่ีมาของขอ้มลูอา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัท

จดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงท่ีจะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมใน

อนาคต  

ส าหรบัการค านวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศใหอ้ยูใ่นรปูสกุลเงินบาท เพื่อน ามาใชใ้นการ

ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศโดย 

Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและสามารถ

ใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน 

 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการภายในวนัท าการถดัไป เวน้แต่วนัท าการน้ันตรง

กบัวนัหยุดท าการของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจดัการจะไม่ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนของวนั

ดงักล่าว 

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนภายในวนัท าการ

ถดัไป ทั้งน้ี ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วยลงทุนของส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี  

(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัจากวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ข) วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

(ค) วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวมก าหนด

วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกนัเกินกวา่หน่ึงเดือน  

(ง) วนัท่ีปรากฏเหตุการณท่ี์น่าเช่ือไดว้่าจะมีผลกระทบต่อมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิหรือมลูคา่หน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั โดย

ใหป้ระกาศภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศ

ภายใน 2 วนัท าการถดัไป  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดร้บัขอ้มลูมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่ว่ากรณีใด จนเป็นเหตุให้

บริษัทจดัการไม่สามารถค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนตามขอ้ (2.1) – (2.4) ได ้บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่ชกัชา้ ทั้งน้ี ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัขอ้มลูมลูค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนต่างประเทศแลว้ และประกาศในวนัท าการถดัจากวนัค านวณมลูคา่หน่วยลงทุนดงักล่าว 

 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเมื่อส้ินวนัท าการท่ี
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ค านวณน้ัน  

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้ับ

การรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด 

 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน หรือจ านวน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตาม

หลกัสากล  

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

มลูค่าหน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุน

เพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

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

5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะ

ใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

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

ทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ภายใน 2 วนัท าการ 

 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนทางเว็บไซตข์องบริษัท

จดัการ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถประกาศทางเว็บไซตไ์ด ้บริษัทจดัการอาจพจิารณาประกาศทางช่องทางอื่นท่ีเหมาะสมแทน อาทิ 

ประกาศไว ้ณ ท่ีท าการของบริษทัจดัการ เป็นตน้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดท่ีเหมาะสมแทนการประกาศทางเวบ็ไซต์

ของบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้  

 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง  หากการไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่น้อยกวา่ 1 สตางค ์หรือคิดเป็น

อตัราไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1) จดัท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกตอ้งภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีพบวา่มลูค่าหรือ

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัดงัน้ี 
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(ก) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 

(ข) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(ค) สาเหตุท่ีท าใหม้ลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมิใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งมิไดม้ีสาเหตุมาจากปัจจยั

ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้

(1.2) ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีท าใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีผลต่อเน่ืองถึงการค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วย

ลงทุนครั้งต่อไป ใหบ้ริษัทจดัการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตั้งแต่วนัท่ีพบวา่มลูค่าหรือราคาไม่ถูกตอ้ง 

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่ตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็น

อตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(2.1) ค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง

จนถึงวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง 

(2.2) ด าเนินการดงัน้ีเฉพาะวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว 

(ก) จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการ

พบวา่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี

ค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัเสร็จส้ิน เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท า

การถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ 

รายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก) วรรคหน่ึง ใหม้ีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1 (1.1)โดยอนุโลม  เวน้แต่ในกรณีของ

รายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนใหร้ะบุการด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มลูตามขอ้ 1 (1.1) (ง) 

(ข) แกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานตามวรรคหน่ึง 

(2.2) (ก) 

(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนท่ีมีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน และ

วนั เดือน ปี ท่ีมีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูใน

รายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก) 

3. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง  หากการไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่ตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็น

อตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วย

ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว 

(3.1) จดัท ารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ดว้ย โดยให้

อยูใ่นส่วนของการด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(3.2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 4 ใหแ้ลว้เสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุน

หรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) 

(ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคาหน่วย

ลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

(3.3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั้งส าเนารายงานการ

แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ใหส้ านักงานภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แล

ผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่
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อาจควบคุมได ้ใหบ้ริษัทจดัการส่งส าเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมา

จากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดม้าพรอ้มส าเนารายงานดงักล่าวแทน 

4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 3 (3.2) ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

(4.1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัน้ี 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน   

1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ี

ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

2. หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งลด 

ใหบ้ริษัทจดัการจ่ายเงินของบริษัทจดัการเอง เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

เหลืออยูน้ั่นและจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคา

ใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์

รบัรองว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมี

มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็นจ านวน

เท่ากบัส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุน

เหลืออยูใ่หบ้ริษัทจดัการจ่ายเงินของกองทุนเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วย

ลงทุน 

(4.2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัน้ี 

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบั

ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่าง

ของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน 

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน   

1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน

ท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

2. หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกว่าจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จะตอ้งลด ใหบ้ริษัทจดัการจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชย

ราคาใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคา

หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง

ว่ามสีาเหตุดงักล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึง 100 บาท 

บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีมกีารจา่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มี

สถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้ริษัทจดัการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์

รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา 

การจา่ยเงินของกองทุนเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง (4.1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม

วรรคหน่ึง (4.2) (ก) บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทุนก็ได ้
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5. ใหบ้ริษัทจดัการจดัใหม้สี าเนารายงานตามขอ้ 1 (1.1) และขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ไว ้ณ ท่ีท าการของบริษัท

จดัการ เพื่อใหส้ านักงานสามารถตรวจสอบได ้

6. หา้มมิใหบ้ริษัทจดัการคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากมลูค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจากกองทุน  เวน้แต่

ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้

 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง :  

 

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

 

17.2. ช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

17.4. ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

 

17.5. ท่ีปรึกษา :  

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน : 

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน : 

 

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นายพรีะเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

ช่ือ : นายธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

ช่ือ : นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

ช่ือ : นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

ช่ือ : นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

ช่ือ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ 

ช่ือ : นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์ 
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ช่ือ : นางสาวธญัพร  ตั้งธโนปจยั 

ช่ือ : นางสาวอริสา ชุมวสิูตร 

ช่ือ : นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์

ช่ือ : นางสาวนันทน์ภสั วรรณสมบูรณ ์

ช่ือ : นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ 

ช่ือ : นางสาวโชติมา กจิศิรกร 

ช่ือ : นางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

หรือบุคคลอืน่ท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ  

 

17.7. การแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

17.8. Prime Broker : 

 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ  าปีของกองทุนรวม :  

 

18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี : วนัท่ี  เดือน  

 

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก : วนัท่ี  

 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 

 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ :  

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

 

19.1 บริษัทจดัการอาจขอใหส้ านักงานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนก็ได ้ทั้งน้ี ส านักงานอาจก าหนด

เง่ือนไขใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัเพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการก่อนใหค้วามเห็นชอบก็ได ้

(1) การเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการขายและการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 
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(2) การเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ท าใหสิ้ทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยูเ่ดิมดอ้ยลง 

(3) การเปล่ียนแปลงประเภทของทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออตัราส่วนการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุน 

(4) การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน แลว้แต่กรณี ตามขอ้ 16 

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

การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ท าใหผ้ลตอบแทนและ

ความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญัหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

 

19.2 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการโดยใชว้ธีิการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฎวา่มติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษมีจ านวน

ไม่เกินรอ้ยละ 55 หรือไม่เกินรอ้ยละ 80 ใหบ้ริษัทจดัการส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนับมติไปยงัผูดู้แล

ผลประโยชน์ เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองผลการนับมติน้ัน 

โดยการแกไ้ขโครงการหรือวิธีการจดัการในเร่ืองกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษ ใหร้วมถึงเร่ือง

ดงัต่อไปน้ี  

(1) การเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนท่ีท าใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน

เปล่ียนแปลงอยา่งมีนัยส าคญั  

(2) การช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น  

(3) การควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk 

spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน  

(5) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอตัรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเดิมตามท่ี

ระบุไวล่้าสุดในโครงการ 

(6) การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการประกนั ผูป้ระกนั สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของผูป้ระกนั หรือการแกไ้ขเพิ่มเติม

สญัญาประกนัในเร่ืองใดๆ อนัมผีลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ (ถา้มี) 

 

19.3 การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อวา่ส านักงานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการในเร่ือง

ดงักล่าว 

(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมซ่ึงมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงไดร้บัประโยชน์เพิ่มขึ้ นในกรณีดงัน้ี 

(ก) การลดมลูคา่ขัน้ต า่ในการซ้ือหน่วยลงทุน 

(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(ค) การเพิ่มจ านวนผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

(ง) การเพิ่มความถ่ีของการส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซ่ึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุนรวม

อยา่งมีนัยส าคญั 

(จ) การลดเวลาส่งค าสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหน้ากอ่นมีการเปิดใหข้ายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

(2) การแกไ้ขเพิ่มเติมท่ีตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว 

(3) การแกไ้ขเพิ่มเติมช่ือและรายละเอียดอื่นของบุคคลใหถู้กตอ้ง 

(4) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ 

(5) การแกไ้ขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามขอ้ 15.5.1 วรรค 2 
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19.4 เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น ในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนครั้งใด ไม่ว่าจะโดยการจดัประชุม ผูถื้อหน่วย

ลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากผูถื้อหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผูถื้อหน่วยลงทุนในครั้งน้ันไม่

ชอบดว้ยกฎหมายหรือบริษัทหลกัทรพัยฝ่์าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามหลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข หรือวิธีการท่ีกาหนดตามมาตรา129/3 ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าหา้คนและมีหน่วยลงทุนนับรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กว่าหน่ึงในหา้ของจานวนหน่วยลงทุนท่ีจาหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมน้ัน จะรอ้งขอใหศ้าลสัง่เพิก

ถอนมติของผูถื้อหน่วยลงทุนครั้งน้ันก็ได ้แต่ตอ้งรอ้งขอต่อศาลภายในส่ีสิบหา้วนันับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน มีมติใหแ้กไ้ข 

 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในขอ้

ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามท่ีก าหนด

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

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

20. ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ :  

20.1. การรบัผลประโยชน์ตอบแทน เน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น 

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเน่ืองจากการใชบ้ริการของบุคคล

ดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรบัไวน้ั้นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเกี่ยวกบับทบาทโดยตรงของ

ความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกินความจ าเป็น เพื่อใหก้องทุนไดร้บั

ประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้ง

กระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนน้ันดว้ย  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (Soft 

Commission) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจดัการได ้เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชน์ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยมตาม

แนวทางปฏบิติัท่ีบริษัทจดัการประกาศไวภ้ายในบริษัท ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดท่ี้บริษัทจดัการ  

 

20.2 การวางทรพัยส์ าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัท

จดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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

โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 

 

20.3 ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั  

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

(ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดใหส้ถาบนั

การเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเก่ียวกบั
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บญัชีของบุคคลท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติ

อเมริกนั ผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือมีไวก้บั FFI น้ัน 

นอกจากน้ียงัปรากฏดว้ยวา่ในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายท่ีมีขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑ์

ในลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศท่ี

เกี่ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าท่ีตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนัและ

บุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ FATCA ก าหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มลูลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์องลูกคา้กบั

ประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าท่ีในการก าหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง 

FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิติัตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มีสถานะ

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

คือ 

(1) ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรพัยสิ์นทาง

การเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และ

เงินลงทุนทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึงอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบั

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

การเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตนตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบนั

การเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ี

จ่ายดงักล่าวกอ่นช าระใหก้บักองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2) ธนาคารและสถาบนัการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงบัการท า

ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซ่ึงอาจท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถ

ด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่

สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดอ้ีกต่อไป  

เพื่อมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพื่อปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนด

ของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิติัตามภาระผูกพนัภายใต้

ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซ่ึงรวมทั้งผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบั

การปฏบิติังานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน) 

จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงัน้ี 

(1) รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศ

ท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัผู ้
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เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีไดร้บั 

เป็นตน้)ท่ีมีอยูใ่นบญัชีทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันกบับริษัทจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทั้งในและต่างประเทศ ตาม

ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

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

เกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ท่ีก าหนด

ไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื่อขอ้มลูท่ีเคยใหไ้วม้ีการ

เปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง (ในกรณี

ท่ีเป็นลูกคา้สถาบนัการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3) ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิม่ขึ้ นหากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีท่ี

ผูถื้อหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด บริษัทจดัการขอ

สงวนสิทธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู ้

ถือหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบ 

การด าเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรือไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี   

(1)   ไม่รบัค าสัง่ซ้ือ/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)   ระงบัหรือหยุดใหบ้ริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจา่ยจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทุนรายน้ันได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี ตอ้งไม่

ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บั

ประโยชน์เพิ่มขึ้ น หากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท าเพื่อ

หลีกเล่ียงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศท่ี

เกี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ่ึงในทางปฏบิติั

บริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคล

ตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด)เท่าน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามท่ีบริษทัจดัการไดส้งวนสิทธิไว้

ขา้งตน้ บริษัทจดัการ(รวมถึงผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่งขอ้มลู

ของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอืน่ใดท่ีราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 
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20.4 การรบัค่าธรรมเนียมการจดัการคืนจากกองทุนต่างประเทศ  

ในกรณีท่ีกองทุนต่างประเทศคนืเงินค่าธรรมเนียมการจดัการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนน าเงินไป

ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจดัการจะด าเนินการใหเ้งินจ านวนดงักล่าวตกเป็นทรพัยสิ์น

ของกองทุน 

 

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศก าหนด : 

กรณีท่ีบริษัทจดัการมีการบริหารกองอสงัหาริมทรพัย ์หรือกองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐาน  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัท

จดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวิธีการขอรบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติ

โดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีรูห้รือควรรูว้า่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ ทั้งน้ี หากมี

เหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการ

คดัเลือกบริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ย

เกิดขึ้ นจากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่

สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

 

22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจ

แห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่

ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่น้ัน ใหถื้อว่าบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูดู้แล

ผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนามในขอ้

ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผูกพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบรษิทัจดัการ 

 

1. บริษทัจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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

กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  

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

1.1 สิทธิของบริษัทจดัการ  

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการ

กองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้่าย และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและ

ค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

(2) สงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(3) สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนก าหนดการช าระคืนเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(4) สงวนสิทธิท่ีจะรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่ง

หน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(5) สงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมดุบญัชีแสดงสิทธิ  

(6) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

1.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบดงัน้ี  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติมและจดทะเบียนกองทุน  

(ก) ยืน่ค าขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  

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

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

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

(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(จ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วิธีจดัการกองทุนภายใต ้หวัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ"  

(ฉ) จดัท าหนังสือช้ีชวนตามระยะเวลาท่ีประกาศก าหนด   

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

(ซ) ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกกองทุนรวม” และ “การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อเลิกกองทุนรวม”  
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(ฌ) จดัใหม้ีการช าระบญัชีตามหวัขอ้ “การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน” 

 

(2) การบริหารกองทุน  

(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วย

ลงทุนอยา่งเคร่งครดั  

(ข) น าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่น และซ้ือ ขาย ซ้ือลด ขายลด ไถ่ถอน 

จ าหน่าย สัง่โอน รบัโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวน้ั้นตามท่ีบริษัทจดัการ

เห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการท่ีไดร้บั

อนุมติั ทั้งน้ี โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  

(ค) จดัใหม้ีการฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์  

(ง) สัง่ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่าย โอน ตลอดจนช าระและรบัช าระราคาค่า

หลกัทรพัย ์ 

(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุนภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ี

เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

(ช) ก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อใชใ้น

การค านวณทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะท่ีค านวณมลูคา่  

(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่าท่ีจ าเป็น เพื่อรกัษาประโยชน์

ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ฌ) ดูแล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 

ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามขอ้ “การรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์นอื่น”  

 

(3) การจดัท าบญัชีและการรายงาน  

(ก) จดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  

(ข) จดัท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ค) จดัท ารายงานการซ้ือขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ง) ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ “วิธีการค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(จ) ด าเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(ฉ) จดัท าและจดัส่งรายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 

(4) การขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  
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(ก) จดัใหม้ีค าสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย 

ก.ล.ต. ก าหนด  

(ข) ขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุในโครงการและหนังสือช้ีชวน  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีก าหนดในขอ้ "วธีิการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน" และ "การจดัสรร

เงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

(ง) ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเล่ือน

ก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายไม่รบัซื้ อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ตามสัง่” หรือ “การช าระค่ารบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน” 

(จ) ด าเนินการยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซ้ือคืนซ่ึงไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการท าการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน  

(ฉ) ด าเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

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

(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและด าเนินการใหม้ีการจดัส่งเอกสารแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ าการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามท่ีระบุ

เง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน"  

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

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืน

หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน”  

 

(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น  

(ก) แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนและ

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการเปล่ียนตวั

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

(ข) แต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

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

ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

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

(จ) แต่งตั้งหรือด าเนินการเป็นนายทะเบียนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  

(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษา (ถา้ม)ี ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได ้ 

 

(6) การด าเนินการอื่นๆ  

(ก) กระท านิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษัทจดัการมีอ านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  

(ข) ปฏบิติัการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้

ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

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

(ค) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในขอ้

ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัท

จดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่น้ัน ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนไดป้ฏบิติัให้

เป็นไปตามขอ้ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยค าสัง่ของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้ริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมราย

ใหม ่ 

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ช่ือ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

2.1. สิทธิของผูดู้แลผลประโยชน์ 

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุน  

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

2.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "สิทธิ หน้าท่ี และ

ความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน

และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดค้ านวณไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการค านวณ ก าหนดเวลาใน

การค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ

ด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" ของโครงการ  

(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่การ

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมบริษัท
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จดัการลงทุนไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะท่ีค านวณมลูคา่  

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(จ) ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือช าระผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(ฉ) จ่ายเงินเฉล่ียคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี  

(ช) รบัเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพื่อเขา้บญัชีของกองทุน  

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

ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ฌ) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" และ "การไม่ขายไม่รบัซื้ อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่" 

(ฎ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การช าระบญัชีกองทุนจะเสร็จสิ้ นดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชีปฏบิติัตาม

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

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

(ฏ) ด าเนินการรบัและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทุนในเวลาท่ีก าหนดตามค าสัง่ของบริษัทจดัการโดยผูดู้แลผลประโยชน์

จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถด าเนินการรบัหรือจ่ายเงินได้

ทนัเวลา โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

(ฐ) ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนท าการตรวจสอบบญัชีหลกัทรพัย ์

บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทุนไดภ้ายในเวลาท าการปรกติของผูดู้แลผลประโยชน์  

(ฑ) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอสิระ หรือผูช้ าระบญัชีของ

กองทุน หรือหน่วยงานผูม้ีอ านาจควบคุมผูดู้แลผลประโยชน์ ขอค าช้ีแจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกบั

การกระท าการใดๆท่ีมีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเร่ืองอื่นใดเกี่ยวกบักองทุน ผูดู้แล

ผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งท ารายงานเกี่ยวกบัค าขอดงักล่าวพรอ้มรายงานขัน้ตอนการ

ปฏบิติัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดก้ระท าไปแลว้ หรือท่ีจะกระท าต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  

(ฒ) ด าเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการขออนุญาตน าเงินตราเขา้ออกประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง

ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปริวรรตเงินตรา (ถา้มี)  

(ณ) ด าเนินการช าระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 

(ถา้มี)  

(ด) รบัช าระเงินจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบ้ียจาก

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และด าเนินการส่งเงินกลบัมายงัประเทศไทยตามค าสัง่

ของบริษัทจดัการ รวมทั้งค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศและแปลงเป็นเงินบาทเพื่อ

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ถา้มี)  

(ต) น าส่งภาษีท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี)  

(ถ) หน้าท่ีอื่นใดตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด 
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(2) หน้าท่ีในการรบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุน โดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูดู้แล

ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ดูแลรกัษาอยูจ่นกว่าจะเลิกกองทุนพรอ้มทั้งดูแลใหก้าร

เบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือช้ีชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝากไว้

อยา่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย 

เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื่น และหากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นตอ้งแจง้ให้

บริษัทจดัการทราบทนัที 

(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัมอบมาและจ าเป็นตอ้งท าการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผูอ้อก

หลกัทรพัยน้ั์น  

(ค) จดัใหม้ีการตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานท่ีเก็บรกัษาโดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและอนุญาตให้

ตวัแทนของบริษัทจดัการเขา้ร่วมในการตรวจสอบดงักล่าวดว้ย  

(ง) จดัท าบญัชีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีรบัฝากไว ้รวมทั้งจดัท าบญัชีแสดงการรบัจา่ยทรพัยสิ์น

ของกองทุน  

(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์น หรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ การ

รบัเงินปันผล การรบัดอกเบ้ีย การรบัสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพิ่มทุน และ/หรือหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ี

กองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั้งด าเนินการรบัหรือจ่ายเงินตามสิทธิน้ันๆ รวมทั้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมีความ

จ าเป็นท่ีตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิท่ีมีอยู ่หรือเกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยน้ั์นๆ 

(ฉ) จดัใหม้ีผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ (ถา้มี)  

 

(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์ 

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

ราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นก่อนด าเนินการ  

(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ (ถา้มี)  

(ค) ติดตามดูแลใหผู้ร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุนตาม

ค าสัง่บริษัทจดัการ (ถา้มี)  

 

(4) การรายงาน  

(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเกีย่วกบัเร่ืองดงัน้ี  

1) รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  

2) รายงานรายละเอียดการรบัจา่ยจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลือ ณ ส้ินวนัท าการซ้ือขาย และ

ค านวณดอกเบ้ียคา้งรบั  

3) รายงานเกี่ยวกบัเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรพัยแ์ละตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้มค านวณ

ดอกเบ้ียคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  

4) รายงานรายละเอียดเจา้หน้ีซ้ือหลกัทรพัยแ์ละลูกหน้ีค่าขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  

5) รายงานเกี่ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

6) รายงานเงินปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั้งท่ีมีรายการเงินปันผลคา้งรบัเกิดขึ้ น  

7) รายงานอื่นๆ เกี่ยวกบับญัชีหลกัทรพัย ์และบญัชีเงินสดตามท่ีบริษัทจดัการรอ้งขอ  

8) รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซ่ึงยงัไม่ไดร้บัค าช้ีแจงโดยผูดู้แลผลประโยชน์ในทุกส้ินเดือน 
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(ข) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอียดในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจน

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งน้ี ภายใน 5 วนันับ

แต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  

(ค) รายงานขอ้มลูทรพัยสิ์นของกองทุนทั้งจ านวนและมลูค่าของทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 

 

2.3 ความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการในกรณีท่ีความเสียหายดงักล่าวเกิด

จากความประมาทเลินเล่อ หรือกระท าผิดโดยจงใจ หรือการไมป่ฏบิติัตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษทัจดัการ  

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

และตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อให้

ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือช่ือในหนังสือเพื่อ

รบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏบิติัหน้าท่ี ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงได ้

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระท า

น้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการท า

หน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ

ก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

 

ในกรณีท่ีการด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรือทั้งหมดดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์

โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) มีค าสัง่ศาลใหผู้ดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีตกลงไว ้

ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึงทราบ

ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  

(4) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอืน่

ใดอนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ ค าสัง่ 
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ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ่มภาระหน้าท่ีแก่ผูดู้แล

ผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าท่ีดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มสิีทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั้ง

ผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมมีติโดยเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหม้ีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์  

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

กองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ี

บริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดังกล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จสิ้ น ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้ าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ี

ก าหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

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

จดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

(7) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งไปเปิดเผย หรือใช้

ในทางท่ีก่อหรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แกผูดู้แลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ

สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้นัที  

เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ 

ดงัน้ัน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามขอ้ 2 ผูดู้แลผลประโยชน์น้ันจะตอ้งท าหนา้ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ของ

กองทุนต่อไปอยา่งสมบรูณจ์นกว่าการโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนน้ัน ตลอดจนถึงการด าเนินการ

อื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมจ่ะเสร็จส้ิน 

และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถท าหนา้ท่ีไดท้นัที หรือปฏบิติัตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อ

กฎหมาย ก.ล.ต.  

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เขา้ขอ้ยกเวน้

ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอ านาจบอกเลิกสญัญา

แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 และหรือ  

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก แขวง

ดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ  
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3. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นาย พรีะเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

ช่ือ : นาย ธนะวุฒิ พบิูลยส์วสัด์ิ  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว วนันิสา งามบวัทอง  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

ช่ือ : นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

ช่ือ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

ช่ือ : นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์ 

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

ช่ือ : นางสาว ธญัพร ตั้งธโนปจยั  

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



  ขอ้ผูกพนักองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C  10 

 

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาวอริสา ชุมวสิูตร  

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

ช่ือ : นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์

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

ช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

 

ช่ือ : นางสาว นันทน์ภสั วรรณสมบูรณ์  

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

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาว เตชินี พรเพ็ญพบ  

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

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

 

ช่ือ : นางสาวโชติมา กจิศิรกร 

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

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

 

ช่ือ : นางสาวชุตินันท ์กอประเสริฐถาวร 

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

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏบิติัการบญัชีทรพัยสิ์น ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชั้น 19  
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เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศพัท ์0 2470 1976-83  

 

5. ผูจ้ดัจ  าหน่าย :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

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

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

บริษัทจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจะตอ้งปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นับสนุนการขาย

หรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีปฏบิติัหน้าท่ีอยูก่่อนแลว้  

 

6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกจิ

เกี่ยวกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษทัจดัการ  

(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกีย่วกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ

สนับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

 

6.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) จดัใหม้ีสถานท่ีส าหรบัจดัวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทุน ณ ส านักงานใหญ่ และสาขา (ถา้มี) รวมทั้ง

ด าเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน รวมทั้งขอ้มลูและเอกสารอนัจ าเป็น  

(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ คู่มือผู ้

ลงทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายหน่วยลงทุน ค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์ค าขอใชบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน

ท่ีจ าหน่าย หรือเอกสารอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามท่ีบริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมให ้ 
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(3) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัท าหรือใชเ้อกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทจดัการ หรือกองทุน 

ซ่ึงบริษัทคู่สญัญาหรือบุคคลอื่นใดเป็นผูจ้ดัท าขึ้ น ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบในความเสียหายท่ี

เกิดขึ้ นเน่ืองจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวน้ันเองทั้งส้ิน  

(4) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งท าสญัญากบัผูล้งทุนท่ี

ครอบคลุมขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหน้า และตอ้งไม่มีขอ้ความท่ีปฏเิสธความ

รบัผิดชอบต่อลูกคา้จากการกระท าหรือละเวน้การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนหรือพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีท่ี

ปฏบิติัแตกต่างจากการซ้ือกบับริษัทจดัการโดยตรง  

(5) กรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (omnibus 

account) ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีปฏบิติั ดงัน้ี  

(ก) มีระบบในการปฏบิติังานท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้จะไดร้บัการปฏบิติัอยา่งสุจริต และเป็นธรรมเกี่ยวกบัการจดัท าบญัชี

รายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงไม่เปิดเผยช่ือ  

(ข) ตรวจสอบหรือด าเนินการตรวจสอบวา่มีผูถื้อหน่วยลงทุนใดในบญัชี omnibus account ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใด

เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(ค) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีเมื่อปรากฏวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนใดในบญัชีน้ันถือหน่วยลงทุนของกองทุนใดเกินกว่า 

1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด  

(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด

ของกองทุนใด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว  

(จ) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏบิติัต่อลูกคา้ในเร่ืองใด ซ่ึงมีผลท าใหลู้กคา้ไดร้บั

เง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยช่ือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ และจดัใหม้ีหลกัฐานท่ีแสดงว่า ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ท่ีไม่

เท่าเทียมกนัน้ันแลว้ โดยเง่ือนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

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

เปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนมี

หน้าท่ีปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน รวมทั้งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ท่ีผูล้งทุนควรทราบ และตอ้ง

ปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดงัต่อไปน้ี ใหผู้ล้งทุนทราบ  

(ก) รายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีท าธุรกิจเกี่ยวขอ้งกบัการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ข) ช่ือ ท่ีอยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนรวมทั้งช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจ าตวัของพนักงานของ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีท าหนา้ท่ีขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ค) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนไดร้บัค าแนะน าตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบัความ

เส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(9) จดัท าหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนมิไดม้ีการใหค้ าแนะน าใดๆ แก่ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีการลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงค์

ของผูล้งทุนหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  

(10) รบัช าระเงินค่าจองซ้ือ หรือค่าซื้ อหน่วยลงทุน และรบัเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน  
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(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึงตรวจสอบ

ขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

(12) ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าท่ีบริษัทจดัการค านวณและประกาศมลูคา่ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนของ

กองทุน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอืน่ใดท่ีธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบ

ธุรกิจของธนาคารพาณิชยก์ าหนดไว ้ 

(13) จดัท าและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงินค่าจองซ้ือ หรือการซ้ือหน่วยลงทุน  

(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน หนังสือ

รบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  

(15) ยนืยนัการซ้ือ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

(16) คืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

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

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

การปฏบิติังาน ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัการท าหนา้ท่ีของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุน ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีจะมีขึ้ นในอนาคต  

 

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

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

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

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

9. ทีป่รึกษา :  

 

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  
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9.2. ท่ีปรึกษากองทุน :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  

 

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษัทจดัการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการลงทุน"  ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้น

หวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รบัซื้ อคืนไม่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่"  

เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืน

หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนัเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้

 

13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  

 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  
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ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้มเอกสาร

หลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอนหน่วย

ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับ

แต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัด

หมาย  

 

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน

กรณีต่อไปน้ี  

1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือ

หน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

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

ตามท่ีก าหนดไวใ้นภายใตห้วัขอ้ 20 ของโครงการจดัการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษี

ต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั"  

 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ ซ่ึงเป็นไปตามหวัขอ้ "การขอมติของผูถื้อ

หน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ

กองทุนรวม และในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษทัหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 

ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันในส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด ทั้งน้ี เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวธีิการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ข

วิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอยีดโครงการจดัการกองทุนรวม  

 

13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนเมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงาน

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

หน้ีสินและแจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน"  
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13.7. สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ :  

สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย ทั้งน้ี นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการจ าน า

ใหแ้ก่ผูร้บัจ าน าท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน  

 

13.8. อื่น ๆ :  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถื้อ

ว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซ่ึงลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการ

แต่งตั้งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของ

ทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน

เงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีกรอก

รายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และ

ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไว้

เป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือ

ช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

 

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจดัการไดร้บั

ช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ

เรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วย

ลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ 

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อหน่วย
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ลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือขายคืน

หน่วยลงทุน และมฐีานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน  

 

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีผูล้งทุน

ช าระเป็นคา่ซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มใิช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผู ้

ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บั

จดัสรร  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถ

ใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน 

  

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ  ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่

สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอืน่ทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนรวม

ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารแห่งหน้ี

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี ดงัน้ี  

 

16.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผู ้

ถือหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแหง่หน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยเ์ป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิ

จากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะไม่น าทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีได้

จากการรบัช าระหน้ี มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี

ในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมี

สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลงรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรพัยสิ์นน้ันได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง รายไดห้รือ

ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน  

16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงินได้

สุทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ันภายใน 45 วนันับตั้งแต่วนัถดั
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จากวนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั

ท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลา

การเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัช าระหน้ี

ตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

 

16.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศูนย ์ 

16.2.1 ก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผู้

ถือหน่วยลงทุนตามมติพิเศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุน

รวมจะไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหน้ี  

16.2.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะน าทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ

ด าเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี  

(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไป

เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวใน

โอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่

สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าว ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ยในการ

บริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  

 

16.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการ

จะด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือ

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้เป็นผูม้สิีทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีก็ได ้

ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ

ของกองทุนรวม  

 

16.4 วิธีการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่แทนเงิน  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นแทน

เงินได ้

 

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้าก

การรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าว

ไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยก็ได ้ทั้งน้ี หากไดม้ีการจ าหน่าย
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ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน 

บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมูลคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้ 

 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏช่ือ

ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนด เท่าน้ัน  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีจดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่น รวมทั้งการใหสิ้ทธิหรือการจ ากดั

สิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนั

หรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 

 

 บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ในกรณี

ดงัน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีก าหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้

แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอน

หน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีก าหนด ในโครงการจดัการ

กองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวท่ีจดัตั้งขึ้ นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน 

 

18. ขอ้จ  ากดัการถือหน่วยลงทุน :  

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัท

จดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิด

ดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถืออยู่ 

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง



  ขอ้ผูกพนักองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 2022C  20 

 

เห็นชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมีผลผูกพนัตามมติ 

 

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มติน้ันเสียไป 

 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมติ

พิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด

ของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู ้

ถือหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั 

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

เพิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนไม่

เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือ

มติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของ

จ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

20. วิธีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระส าคญัท่ีเป็นไปตาม

และไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดยอาศยั

อ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อวา่ขอ้ผูกพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมน้ันมีผลผูกพนัคู่สญัญา 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ใหร้วมถึง 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น  

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

รวมมีประกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสีย

ผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหม้ีผลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ง

ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัใหม้ีสาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บัมติ

โดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. แลว้แต่

กรณี หรือ 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัน้ันเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใดตอ้งกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการ

กองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มทั้งประทบัตราบริษัท (ถา้มี)  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ีขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ท่ีท าการและเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทั้งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัพรอ้มทั้งเหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  
 

21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

 

21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : ไมมี่  

 

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

 

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

(1) หากปรากฏว่ากองทุนมีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด 

  

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

กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

 

(3) เมื่อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ  

 

(4) ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัว่า

อาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้

ด าเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งท าการช้ีแจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มี

การช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้งกองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ี

มิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัทจดัการจะท าการแกไ้ข หรือ
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ด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด าเนินการ

แลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ยเป็นการทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  

 

(5) เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุโครงการ  

 

(6) เมื่อเขา้เง่ือนไขตามขอ้ 1.9 และบริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุน 

 

22.2. การด าเนินการของบริษทัจดัการเมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพื่อเลิกกองทุนเปิดดงักล่าว 

(ก) ยุติการรบัค าสัง่ซ้ือและค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฎเหตุตามขอ้ 22.1 โดยวิธีการดงัน้ี 

(1) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน 

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

(3) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ค) จ าหน่ายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตาม

ขอ้ 22.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

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

นับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวา่เป็นการเลิก

กองทุน  

 

เมื่อไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) บริษัทจดัการ

จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการช าระ

บญัชีของกองทุนรวม 

  

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนรวมใดเพราะเหตุอื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า บริษทัจดัการจะด าเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบก่อนวนัเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการ โดยวิธีการดงัน้ี 

(1) แจง้เป็นหนังสือใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ 

(2) แจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจดัไวบ้นเวบ็ไซตข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

(ข) ด าเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็น

เวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือโดย

จดัใหม้ีขอ้มลูเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้ และ  

(ค) จ าหน่ายทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภทออมทรพัย ์

และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินก่อนวนัเลิกกองทุน 
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23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

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

หน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรพัยสิ์นท่ีคงเหลือจากการช าระหน้ีสินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งท า

การอยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จสิ้ น ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ีคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยูข่องบริษัท

จดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจา่ยจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้ าระ

บญัชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  

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

และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชีจดัการโอนทรพัยสิ์น

ดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ

กองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  
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คู่มือผูล้งทุน Investor Guide  

สิทธิของผูล้งทุน Rights of Investors  

1. สิทธิในการไดร้บัทราบรายช่ือบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีไดม้อบหมายใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นตวัแทนสนับสนุน

เพื่อการขายและรบัซื้ 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. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ ท่ีอยู ่ของบริษัทจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนและตวัแทนสนับสนุน  รวมทั้ง

ช่ือ  ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัของพนักงานผูท้ าหน้าท่ีขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดงักล่าว 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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัค าแนะน าเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน  

ตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อการตดัสินใจลงทุน  

เช่น  การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม 

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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตวัแทนอาจ

ไดร้บัจากการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไมต่อ้งการรบัการติดต่อในลกัษณะท่ีเป็นการขายโดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ (Cold Calling)*  ผู ้

ลงทุนมีสิทธิดงัน้ี    The right to refuse any contact without a request of investor (cold calling), in which the investor 

shall have the following rights: 

1) ขอทราบชื่อผูติ้ดต่อ ช่ือนิติบุคคลท่ีผูติ้ดต่อสงักดั 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) สิทธิท่ีผูล้งทุนจะแสดงเจตนาวา่ ไม่ตอ้งการไดร้บัการติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.  

7. สิทธิของผูล้งทุนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัท่ีจะยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีเป็นการขายโดย

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. วิธีการรอ้งเรียน Procedures for making a complaint 

ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถึงการรอ้งเรียนโดยทางวาจาท่ีมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ี

เกี่ยวกบั The investor can file a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing, 

concerning. 

 การด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือตวัแทน    หรือ the operation of the Company or its distributors, or 

 การปฏบิติัหนา้ท่ีของพนักงานบริษัทหรือของตวัแทนอยา่งมนัียส าคญั    หรือ the performance of duties by the staff 

of the Company or its distributors, or 

 เกี่ยวกบัการปฏบิติัท่ีผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสัง่ของทางราชการท่ีบริษัทหรือตวัแทนตอ้งถือปฏบิติั เช่น กระท าไม่

สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัต่อโครงการจดัการกองทุนรวม หรือหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือการเปิดเผย

ขอ้มลูส าคญัต่อลูกคา้ หรือการกระท าใดๆท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของลูกคา้  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. สถานท่ีรอ้งเรียน Where to file a complaint 

 บริษัทจดัการ  Management Company  

ส่วนบริการลูกคา้  

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

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

10400 

 โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร  0-2276-2239 e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com  

 Customer Service Department 

 Kasikorn Asset Management Co., Ltd. 

400/22 KASIKORNBANK Bldg. 6
th
 and 12

th
 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 

 ฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทุน   

 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900   

 โทรศพัท ์ 0-2695 9999  http://www.sec.or.th 

 The Office of the Securities and Exchange Commission Thailand 

 333/3  Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900 

 Telephone No. 0-2695 9999  http://www.sec.or.th 

 ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง   All fund selling agents 




