กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB
K Foreign Fixed Income 3 Months CB Fund : KFF3MCB
(ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลา 3 เดือนได้
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก)
ลักษณะสาคัญ
อายุโครงการ
ประมาณ 3 เดือนโดยไม่ตา่ กว่า 2 เดือน 15 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 15 วัน
วันที่ที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตั้งและ 14 มิถุนายน 2562
จัดการกองทุน
ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 18 – 24 มิถุนายน 2562
ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน
1. ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
โดยมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ที่เสนอขายใน
ต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ
สาหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน
และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วน
ของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุน
ในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ นั้นได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านั้น
ทั้งนี้ การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ ง มิให้รวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้
(ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
(ข) ช่วงก่อนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน
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การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวนมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
3. ประมาณการอัตราผลตอบแทน
เมื่อสิ้ นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอตั ราผลตอบแทนประมาณร้อยละ
1.60 โดยเฉลี่ ย ต่ อ ปี ของเงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรก ซึ่ งค านวณจากการลงทุ น ส าหรับ ระยะเวลาประมาณ 3 เดื อ น
มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนดังนี้
ประมาณการ
ประมาณการ
อันดับความ
ผลตอบแทน
สัดส่วน
ผลตอบแทนที่
ตราสารที่ลงทุน*
น่าเชื่อถือของ
ของตราสาร
การลงทุน
กองทุนจะได้รบั
ผูอ้ อกตราสาร** ในรูปเงินบาท โดยประมาณ*
ในรูปเงินบาท
(ต่อปี )***
(ต่อปี )
เงินฝาก China Construction Bank,
A1/Moody's
2.00%
19.00%
0.38%
ประเทศจีน
เงินฝาก Commercial Bank of Qatar,
A3/Moody's
2.00%
19.00%
0.38%
ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank,
A3/Moody's
2.05%
19.00%
0.39%
ประเทศกาตาร์
เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia,
Baa2/Moody's
2.10%
19.00%
0.40%
ประเทศอินโดนี เซีย
เงินฝาก Agricultural Bank of China,
A1/Moody's
1.95%
12.00%
0.23%
ประเทศจีน
เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank,
A1/Moody's
1.95%
12.00%
0.23%
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รวม
100.00%
2.01%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)****
0.41%
ประมาณการผลตอบแทนที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั เมื่อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี )
1.60%
* บริ ษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจ ในการเปลี่ ยนแปลงทรัพย์สินที่ ลงทุ นหรื อสัดส่ วนการลงทุน ได้ต่อเมื่อเป็ นการดาเนิ นการภายใต้
สถานการณ์ที่ จ าเป็ นและสมควรเพื่ อ รัก ษาผลประโยชน์ ของผู้ล งทุ น เป็ นส าคัญ โดยไม่ ทาให้ค วามเสี่ ยงของทรัพ ย์สิ น ที่ ล งทุ น
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ขา้ งต้น
ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จากัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุน
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
** สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ่ งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่บริษัทจัดการจะใช้
ประกอบการพิจารณาลงทุน
*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
**** ค่าใช้จา่ ยของกองทุน (รวมค่าธรรมเนี ยมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่กองทุน
ได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการจัดการเพิม่ เติมได้
ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
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คาถาม/คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
1.1 กองทุนนี้ เป็ นกองทุนที่มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่
อย่างไร
กองทุนนี้ เป็ นกองทุนสาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไป และไม่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
1.2 กองทุนนี้ มีจานวนเงินทุนของโครงการเท่าใด
10,000 ล้านบาท โดยสามารถเพิ่มจานวนเงินทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายได้ไม่เกิน 1,500 ล้าน
บาท
1.3 กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ นระยะเวลา
เท่าใด
การลงทุนในกองทุนนี้ เหมาะกับเงินลงทุนส่วนที่ผลู้ งทุนยอมรับความเสี่ยงจากการขาดทุนได้ตา่ ถึงปานกลาง
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากเป็ นกองทุนที่มีอายุประมาณ 3 เดือน และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนด้วยตนเองได้ เงินลงทุนที่จะนามาลงทุนในกองทุนนี้ จะต้องเป็ นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุ
กองทุน
1.4 ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
 กรณีที่ผอู้ อกตราสารไม่สามารถชาระเงินและดอกเบี้ ยตามกาหนดระยะเวลา
 กรณีที่รฐั บาลเลิกค้าประกันเงินฝาก
 กรณีเกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทาให้ไม่สามารถแลกเงินกลับได้ตามอัตราและระยะเวลาที่
กาหนด
1.5

กองทุนนี้ มีผปู ้ ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ ไม่มีผปู้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น

1.6 กองทุนนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
เมื่อสิ้ นอายุโครงการ
2. กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดการซื้ อขายหน่วยลงทุนอย่างไร
2.1 วิธีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
การขายหน่วยลงทุน
ผูล้ งทุนที่ประสงค์จะซื้ อหน่ วยลงทุน สามารถติดต่อได้ที่ บลจ. กสิกรไทย จากัด โทร. 0 2673 3888 และ
รายชื่อตัวแทนจาหน่ ายตามข้อ 4.6 ในเวลาเริ่มทาการของบริษัทจัดการและธนาคารถึงเวลา 15.30 น.
ผูล้ งทุนสามารถชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนยอมรับ โดยในกรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนรายอื่นที่มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อม
เฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ด
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ไว้กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก์
กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอาจชาระเป็ นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์
คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ทนั ที และขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามกองทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรบั ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่
ถือว่าปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ชาระค่าจองซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด ผูล้ งทุนจะต้องลงวันที่ให้บริษัทจัดการ
สามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนก่อนสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนได้ หาก
มีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนครบตามจานวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิ ดประกาศไว้ที่สานักงานของบริษัทจัดการ
และผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่บริษัทจัดการดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนได้ตกลงสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามระยะเวลา
ที่บริษัทจัดการประกาศหรือแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทาการนับจากวันถัดจากวันที่จด
ทะเบียนกองทุน
โดยในการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติไปซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั้น หรือกองทุนเปิ ด
เค ตราสารหนี้ ระยะสั้น (กองทุนปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจานวน
หน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั คานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ผูส้ งั ่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะเห็น
ว่าเหมาะสมและจะอนุ ญาตเป็ นกรณีพิเศษสาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกคืน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการปิ ดบัญชีกองทุนไม่วา่ ด้วยเหตุใด
2.2 กรณีใดทีบ่ ริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี
ถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและ
ึ้
ดาเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
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(2) บุคคลที่ปฏิเสธไม่ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ให้ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการที่บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
2.3 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
อย่างไร
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้มีคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุ
ดังต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
นั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืน่ และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ
โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ (2)
ต่อสานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่ง
คาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
2.4 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่ง
อย่างไร
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่ ง
ดังนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะ
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ได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ เกิดขึ้ น ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีที่กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซอขายในตลาดซื้
ื้
อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอน
เงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลา
ปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบ
ด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุน แก่ผลู้ งทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใด
อย่างหนึ่ งดังนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าได้ในสาระสาคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม
ภายใต้การจัดการของตนอันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความ
เพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการ
ดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ น
นายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการ
เป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3 วันทาการ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
หรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
รายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดย
พลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
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ลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนิ นการของกองทุนรวมเปิ ดนั้นให้สานักงานทราบโดย
พลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขาย
คืนหน่ วยลงทุนตามข้อ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนิ นการ
ดังนี้ ก่อนการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม
เปิ ด ณ วันทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อ
หรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับ
คาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรือ
คาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และ
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนก็ได้
2.5 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ น
การชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนออกไปได้
2.6 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้
2.7 กองทุนนี้ กาหนดเงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนอย่างไร
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน่ คาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นาย
ทะเบียนพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื่อ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อน
ไปยังผูร้ บั โอนภายใน 30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
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ข้อจากัดการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอด
ใดๆ หากการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวหรือจัดสรรหน่ วยลงทุน จะทาให้การถือหน่ วยลงทุนของบุ คคลใดหรือกลุ่ม
บุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่
ทน. 46/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัท
จัดการ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
2.8 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบมูลค่าการลงทุนของท่านได้อย่างไร
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้จาก
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที่โทร. 0 2888 8888
3. สิทธิของผูถ้ ือหน่วย
3.1 กองทุนนี้ มีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคาขอเปิ ดบัญชีและใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนของ
กองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เอกสาร
หลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี" และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว
บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดาเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดง
สิทธิให้แก่ผจู้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะมา
รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและจะต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต่อเมื่อบริษัท
จัดการได้รบั ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อนั้นได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุน
จากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่บริษัทจัดการออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ น
หลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน 2 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเหล่านั้นเป็ น
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อ
สัง่ ซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน และมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั้งเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินที่ได้จากการขายคื นหน่ วย
ลงทุน
อนึ่ ง ในกรณีที่เป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนเงิน
ที่ผลู้ งทุนชาระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเท่านั้น มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการได้รบั จัดสรร
หน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดง
จานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรร
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3.2 กองทุนนี้ มีขอ้ จากัดในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่ วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้
แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
3.3 หากผูล้ งทุนต้องการร้องเรียนจะทาได้อย่างไร
ติดต่อบริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 0 2263 6000 หรือ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 02 230 2240-1
3.4 กองทุนนี้ มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือไม่ อย่างไร
มี ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งกองทุน
รวมแบบเป็ นการทัว่ ไป และการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบตั ิน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้ งทุน
บริษัทจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชกั ช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทยินยอมให้นาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุ ญาโตตุลาการ
4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
4.1 รายชื่อคณะกรรมการ
นางสาวขัตติยา อินทรวิชยั
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
รายชื่อผูบ้ ริหาร
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นางสาวเอื้ อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นายเขมชาติ สุวรรณกุล
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์
นางหทัยพัชร์ ชูโต
นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
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ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
Associate Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer
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4.2 จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จานวน 209 กองทุน
4.3 มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
มูลค่าสินทรัพย์กองทุนรวมภายใต้การจัดการ 1,073,210,729,813.62 บาท
4.4 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายประมุข มาลาสิทธิ์
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวปรานี เกียรติชยั พิพฒ
ั น์

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การ
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer
Associate Chief Investment Officer
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารทุน
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนผสม
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนตราสารหนี้
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ
ผูบ้ ริหารฝ่ ายสานักบริหารความเสี่ยง
ผูบ้ ริหารฝ่ ายสานักวิจยั

4.5 รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
 นายประมุข มาลาสิทธิ์
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน The University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์ทางาน
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย
ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย
นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และจัดการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย
ผูช้ ่วยนักวิจยั Hunter Investment Co.,Ltd.
หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ ทั้งกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
4.6 รายชื่อตัวแทนจาหน่าย
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-3456
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร. 02-684-8888
 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทร. 02-680-1000
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทร. 02-680-6000
 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1116, 02-618-1019
 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-841-9100
 บริษัทหลักทรัพย์ นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชนั ่ จากัด โทร. 083-842-8337
 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-657-7171
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด โทร. 02-697-3800
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-9234
 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โทร. 02-672-5900
 ธนาคารออมสิน โทร. 02-614-9821
 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800 ต่อ 808,809
 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8996
 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000
 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000 ต่อ 7381-2
 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-648-1777
 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด โทร. 02-695-5555 ต่อ 5847-9
 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-359-0000
 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-352-5100
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5000 ต่อ 3870
 บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทร. 02-660-6666
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8852
 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทร. 02-638-5500
 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9999
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด โทร. 02-633-6000
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด โทร.0-2088-9100, 0-2343-9500, 0-2088-9399
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทร. 02-861-5508
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด โทร. 1766
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทร. 02-026-5100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทร. 02-026-6222
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทร. 02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688

4.7 ใครเป็ นผูด้ แู ลปรับปรุงรายชื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนเพื่อให้การชาระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่วย
ลงทุนเป็ นไปอย่างถูกต้อง
นายทะเบียนกองทุนคือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
4.8 ใครเป็ นผูเ้ ก็บรักษาทรัพย์สินและดูแลบริษทั จัดการให้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการลงทุนที่ตกลงไว้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 02 230 2240-1
นอกจากหน้าที่ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ยงั มีหน้าที่ตามกฎหมายในการ
รักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนด้วย
5. ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB มีนโยบายจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ ดังนั้น กองทุนนี้ จึงเหมาะ
กับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้บา้ ง อย่างไรก็ตาม มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ
ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบทั้งทางด้านบวกหรือลบจากปั จจัย
ความเสี่ยงต่างๆ อาทิ














การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ ไปราคาของตราสารหนี้ จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศ
ทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยและตามปกติตราสารหนี้ ที่มีอายุคงเหลือยิง่ ยาวนานเท่าไร
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยก็จะยิง่ มีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ มุ่งจะลงทุนในตรา
สารหนี้ ที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงทาให้มีความเสี่ยงด้านการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยอยูใ่ นระดับตา่
ความมั ่นคงของผูอ้ อกตราสาร (Credit Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการดาเนิ นงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้ อกตราสาร
รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ ย อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงได้จาก
การเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีท้งั ในด้านความน่ าเชื่อถือ และความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ่งเกิดขึ้ นจากการที่กองทุนไม่สามารถจาหน่ ายตราสารนั้นๆ
ได้ในราคาที่เหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงได้จากการ
เลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพดีท้งั ในด้านความน่ าเชื่อถือ และความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
ตลอดจนสภาพคล่องของตราสาร และกองทุนนี้ มุ่งจะลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุนและจะถือตรา
สารจนครบอายุของตราสารนั้น จึงทาให้ความเสี่ยงด้านนี้ อยูใ่ นระดับตา่
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk) ซึ่งเกิดจากการที่กองทุนนาเงินไปลงทุน
ในรูปของสกุลเงินตราต่าง ๆ ดังนั้น ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุน
ของกองทุนได้ บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในต่างประเทศได้ โดยลงทุนในสัญญาซื้ อ
ขายล่วงหน้า เพื่อสวอปเงินตราต่างประเทศให้เป็ นสกุลเงินบาทในอัตราที่ตกลงกันไว้ ณ วันทาสัญญา
Basis Risk ซึ่งเกิดจากการที่สญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าที่กองทุนลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงมีการเคลื่อนไหวของราคาที่
แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนที่ต้งั ใจจะคุม้ ครองความเสี่ยง บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงจากการที่
ผูจ้ ดั การกองทุนคานวณสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสมสาหรับกองทุน อย่างไรก็ตาม แม้มีการลงทุนใน
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงก็อาจจะไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้ท้งั หมด และเสียโอกาสในการรับ
ผลตอบแทนที่ดีขนหากตลาด
ึ้
ฯ ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้
ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัดทางด้าน
กฎหมาย และ การทาธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม ตรา
สารหนี้ ที่กองทุนลงทุนนั้นมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) จากสถาบันการจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสานักงาน ทาให้ความเสี่ยงด้านนี้ อยูใ่ นระดับตา่ รวมทั้ง การวิเคราะห์สถานการณ์
ด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสมา่ เสมอ
ความเสี่ยงจากข้อจากัดการนาเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) เนื่ องจากกองทุนนี้ มีการลงทุนใน
ต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทา
ให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลู้ งทุนไม่ได้รบั คืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
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ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้ นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตา่ กว่า
2 อันดับแรก
3
4

5

หน่ วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 และข้อ 3.13.2
ส่วนที่ 2 ข้อ 1 ของโครงการจัดการกองทุนรวม
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาล
เป็ นประกัน
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
ประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะ
ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB

ไม่เกิน 35%

ไม่จากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%
หรือ
ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
หรือผูม้ ีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ
โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
benchmark + 5%

14

ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และ
ใน benchmark + 5%
เสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
6.1.3.1 ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม
6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
ลักษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment
grade
6.2.2วreverse repo
6.2.2วOTC derivatives
6.3 หน่ วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 และข้อ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ของโครงการจัดการกองทุนรวม ที่จด
ทะเบียนซื้ อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้ อขายใน
กระดานซื้ อขายหลักทรัพย์ สาหรับผูล้ งทุนทัว่ ไปของ SET หรือของ
ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่ วยดังกล่าวที่
อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอนหน่ วย
ดังกล่าวออกจากการซื้ อขายใน SET หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
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ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
7 ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือ
คู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกัน ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
สูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม - รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี เว้นแต่
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคลดังกล่าว) เป็ นกองทุนที่มีอายุโครงการน้อยกว่า1 ปี ให้เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนที่อายุกองทุน
1.2 ธพ.
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้
1.3 บง.
เฉพาะกองทุนที่มีอายุโครงการมากกว่าหรือ
1.4 บค.
เท่ากับ 1 ปี
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2 ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้
ดาเนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการ
ที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB
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ข้อ

3
4
5

6

ประเภททรัพย์สิน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุ
ไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการ
ลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ที่มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6
ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit) ที่มี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating
derivatives
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความ
เสี่ยง (hedging)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่

หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวมไม่มี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 ตราสารหนี้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability) ของ
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทย
ผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
หรือตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ)
บัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู้ อกตราสารมีหนี้ สินทางการเงินที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บริษัทจัดการ อาจนามูลค่าหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่า
หนี้ สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และ ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารไม่มีหนี้ สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบ
การเงินในครั้งแรกของผูอ้ อกตราสาร) ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นราย
ครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผอู้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
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ข้อ

2

ประเภททรัพย์สิน

หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง

อัตราส่วน
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผอู้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ น
รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง

ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ตารางแสดงค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่เรียกเก็บจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม
1. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน(1) (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
1.1.
ค่าธรรมเนี ยมการขาย
ไม่มี
1.2.
ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืน
ไม่มี
1.3.
ค่าธรรมเนี ยมในการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ไม่มี
2. ค่าใช้จา่ ยที่หกั โดยตรงจากผูซ้ ื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน (ตามทีจ่ า่ ยจริง)
2.1.
ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.2.
ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อัตราที่นายทะเบียนกาหนด
2.3.
ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
อัตราที่สถาบันการเงินกาหนด
2.4.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
ไม่มี
ดาเนิ นการให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1)(2) (ร้อยละของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
3.1.
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ
ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี
3.2.
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี
3.3.
ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.1070 ต่อปี
3.4.
ค่าธรรมเนี ยมการจัดจาหน่ าย
ไม่มี
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1.
ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.0700% ของจานวน
4.2.

ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก

5. ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทั้งหมด(1)(2)
(ร้อยละของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
(1)
(2)

เงินทุนของโครงการ
ไม่มี
ไม่เกิน 1.2840 ต่อปี

บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตรา
ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผล
ขาดทุนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้
ต่างประเทศ 3 เดือน CB ไม่ได้ขนอยู
ึ้ ก่ บั สถานะทางการเงินหรือผลการดาเนิ นงานของ บลจ. กสิกรไทย
2. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต
หากต้อ งการทราบข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม ผู้ล งทุ น สามารถขอหนั งสื อ ชี้ ชวนส่ ว นข้อ มูล โครงการ ได้ที่ บ ริ ษั ท จัด การหรื อ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
3. ผูล้ งทุ นควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผูข้ ายหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
5. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่สนใจจะลงทุนที่
ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ที่ บริษัทจัดการ ตัวแทน และ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัท
จัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
7. ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected
Person) และการลงทุนตามอัตราส่ วนที่กาหนดในวัตถุ ประสงค์การลงทุน เป็ นต้น ได้ที่สานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
8. บริ ษั ทจัด การใช้ขอ้ มูล ในอดี ตในการค านวณค่า สัม บูร ณ์ข องค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พัน ธ์ (absolute correlation
coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสิน ทรัพย์อา้ งอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ตอ้ งการลดความเสี่ยง
เคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจทาให้สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
9. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และส่วน
รับรองความถูกต้องครบถ้วน
10. การพิ จ ารณาร่ า งหนั ง สื อ ชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิ ไ ด้เ ป็ นการแสดงว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนั งสื อชี้ ชวนของกองทุน หรือได้ประกันราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
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รายละเอียดโครงการจัดกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิ ยาม:
กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และหรือ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
กองทุน / กองทุนเปิ ด / กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน หมายถึง เงินสด เช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่
บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนยอมรับ โดยค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่ไม่ใช่เงินสดนั้น บริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝาก
ธนาคารหรือวิธีการอื่นใดได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
โครงการ หมายถึง โครงการจัดการ กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB
ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
บริษัทเงินทุน หมายถึง บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ หมายถึง ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หมายถึง ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุน
ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน หมายถึง ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ได้รบั ใบอนุ ญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) การค้าหลักทรัพย์
(Dealer) และการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ทั้งในส่วนของหลักทรัพย์ทวั ่ ไป หรือหลักทรัพย์ที่จากัดเฉพาะ
หน่ วยลงทุน แล้วแต่กรณี
ผูส้ อบบัญชี หมายถึง ผูส้ อบบัญชีของกองทุน
มติพิเศษ หมายถึง มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผู้
ถือหน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติเสียงข้างมาก หมายถึง มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงข้างมากของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดตาม
ทะเบียนหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันที่คานวณนั้น โดยคานวณตามหลักสากลเป็ นตัวเลขทศนิ ยม 5 ตาแหน่ งและตัด
ตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คานวณราคาขายหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ตดั ทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ งและปั ด
ทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 4 ขึ้ น
ระยะเวลาเสนอขาย หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุน
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หมายถึง ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนที่คานวณจากมูลค่าหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวัน
ทาการรับซื้ อคืนนั้น หักด้วยค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
วันทาการ หมายถึง วันเปิ ดทาการปกติของบริษัทจัดการ
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วันทาการรับซื้ อคืน หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกาหนดให้เป็ นวันรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หากวันดังกล่าว
ตรงกับวันหยุด จะใช้วนั ทาการถัดไปเป็ นวันทาการรับซื้ อคืน
ศูนย์ซอขายหลั
ื้
กทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซอขายหลั
ื้
กทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายดอกเบี้ ยเงินให้กยู ้ มื ของสถาบันการเงิน
สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิ หมายถึง สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน หมายถึง สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขาย
หน่ วยลงทุนได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจากผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้รบั ค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแล้ว
สัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน หมายถึง สัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทาการซื้ อขาย
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่ วยลงทุน หมายถึง หน่ วยลงทุนของกองทุน
หนังสือชี้ ชวน หมายถึง หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
อันดับความน่ าเชื่อถือ หมายถึง สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ หมายถึง การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือครั้งล่าสุดที่มีต่อตัวตราสาร ต่อผูอ้ อกตราสารหรือ
คู่สญ
ั ญา หรือต่อผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าประกัน แล้วแต่กรณี
คาอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคาย่อและความหมายของคาย่อ รวมถึง
คาศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
คาศัพท์
คาอธิบายศัพท์
“กลุ่มกิจการ”

บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาหนดให้จดั ทางบ
การเงินรวม

“กองทุนฟื้ นฟู”

กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย

“กองทุนรวม
พันธบัตรเอเชีย”

กองทุนรวมอีทีเอฟที่ต้งั ขึ้ นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตร
สกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian
Bond Fund 2) ตามมติของที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of
East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

“กองทุน AI”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)

“กองทุน buy & hold”

กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกาหนดอายุ
ของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบ
การลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม

“กองทุน CIS
ต่างประเทศ”

กองทุนที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุนแบบกลุ่ ม
(collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื่นใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ที่จดั ตั้ง
ขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน ETF

กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ
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คาศัพท์
ต่างประเทศ”

คาอธิบายศัพท์

“กองทุน infra”

รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้ นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้ นฐานที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้ นฐานต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐาน
ตาม 1. ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้ นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป
อื่นใด

“กองทุน LTF”

กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน private equity”

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) ที่อาจจัดตั้งขึ้ นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบ
อื่นใด และมีลกั ษณะของกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ น
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้ นไป
ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุ คคลใดหรือ กลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่ งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญาการลงทุนใน
หุน้ หรือการสนับสนุ นทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึง่ หุน้ ของกิจการนั้นใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการกากับดูแลแผนธุรกิจ การดาเนิ นงานหรือการปรับปรุงการ
ดาเนิ นงาน หรือการดาเนิ นการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการ
ดาเนิ นธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“กองทุน property”

กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบ
อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“กองทุน UI”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
(Ultra Accredited Investor Mutual Fund)

“การลดความเสี่ยง”

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives ที่มี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้
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1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี่ยงทัว่ ไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ตอ้ งการลด
ความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โครงการ”

โครงการจัดการกองทุนรวม

“เงินฝากหรือ
ตราสารเทียบเท่า
เงินฝาก”

ทรัพย์สินดังนี้
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอืน่ ที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับเงินฝาก
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“เงินฝากอิสลาม”

ข้อตกลงที่เป็ นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้กบั เงินฝาก
โดยคู่สญ
ั ญาที่เทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ ากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่เทียบเคียง
ได้กบั ผูร้ บั ฝากได้เต็มจานวน ณ เวลาใด ๆ

“ดัชนี กลุ่มสินค้า
โภคภัณฑ์”

ดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิ ด

“ดัชนี เงินเฟ้ อ”

ดัชนี ที่จดั ทาขึ้ นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อ

“ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน”

ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้

“ตราสารภาครัฐไทย”

ตราสารดังนี้
1. ตัว๋ เงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู ้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้ นฟูเป็ นผูม้ ี
ภาระผูกพัน

“ตราสารภาครัฐ
ต่างประเทศ”

ตราสารที่มีรปู แบบทานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รฐั บาลต่างประเทศ
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่ วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ้าประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น

“ตราสาร Basel III”

ตราสารเพื่อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
ต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel
Committee on Banking Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขนเพื
ึ้ ่อการซื้ อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคาเสนอซื้ อเสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้ สนอซื้ อหลายรายและผู้
เสนอขายหลายราย
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2. มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกาหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ไว้เป็ นการล่วงหน้า โดยผูใ้ ห้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้ อขาย
เป็ นประการอื่น และผูเ้ สนอซื้ อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น

“ธปท.”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ธพ.”

ธนาคารพาณิชย์

“บค.”

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

“บง.”

บริษัทเงินทุน

“บล.”

บริษัทหลักทรัพย์

“บลจ.”

บล. ที่ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล

“บริษัทจดทะเบียน”

บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั การอนุ ญาตให้ทาการซื้ อขายได้ใน
SET

“บริษัทย่อย”

บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมที่มีการจัดทาและเปิ ดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

“บริษัทใหญ่”

บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมที่มีการจัดทาและเปิ ดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

“แบบ filing”

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

“ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์”

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงซึ่งกาหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกาหนดประเภท
หลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)

“ผูม้ ีภาระผูกพัน”

ผูท้ ี่มีภาระผูกพันในการชาระหนี้ ตามตราสารทางการเงินในฐานะ
ผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย ผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ า้ ประกัน แล้วแต่กรณี

“ศูนย์ซอขาย
ื้
derivatives”

ศูนย์ซอขายดั
ื้
งนี้
1. ศูนย์ซอขาย
ื้
derivatives ที่ได้รบั ใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า
2. ศูนย์ซอขาย
ื้
derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศ
และได้รบั การยอมรับจากสานักงาน

“หน่ วย CIS”

หน่ วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
1. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่
มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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2. หน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่ วย infra”

หน่ วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้ นฐานซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้ นฐานที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้ นฐานต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้ นฐานตาม 1.
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด

“หน่ วย private equity”

หน่ วยของกิจการเงินร่วมลงทุน (private equity) อันได้แก่ หุน้ ใบทรัสต์ ตราสารหรือ
หลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกิจการเงินร่วมลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้ ทั้งนี้ ไม่
ว่ากิจการดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้ นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด
1. กิจการเงินร่วมลงทุนที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดการจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็ น
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
2. กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
(ก) มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผูล้ งทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้ นไป
ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็ นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุ คคลใดหรือ กลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ
(ข) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่ งบุคคลใดเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
(ค) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทาสัญญาการลงทุนใน
หุน้ หรือการสนับสนุ นทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึง่ หุน้ ของกิจการนั้นใน
ภายหลัง โดยมีส่วนในการกากับดูแลแผนธุรกิจ การดาเนิ นงานหรือการปรับปรุงการ
ดาเนิ นงาน หรือการดาเนิ นการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการ
ดาเนิ นธุรกิจของกิจการดังกล่าว

“หน่ วย property”

หน่ วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT

“หุน้ กูร้ ะยะสั้น”

หุน้ กูท้ ี่มีกาหนดเวลาชาระหนี้ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู ้

“B/E”

ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange)

“benchmark”

ตัวชี้ วัดของกองทุน ซึ่งเป็ นดัชนี หรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น
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“CIS operator”

บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ

“concentration limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน

“counterparty limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่ค่สู ญ
ั ญา

“CRA”

สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงาน เว้นแต่ที่กาหนดไว้เป็ นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5

“credit derivatives”

derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รบั การ
ประกันความเสี่ยงจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชาระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รบั การประกันความเสี่ยง
จะได้รบั ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนี ยมสาหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว

“credit event”

เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชาระหนี้ ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสาร
หรือสัญญา

“credit rating”

อันดับความน่ าเชื่อถือที่จดั ทาโดย CRA ซึ่งเป็ นการประเมินความสามารถในการชาระหนี้
ตามตราสารหรือสัญญา

“currency risk”

ความเสี่ยงด้าน FX

“delta”

อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของ
ตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี

“derivatives”

สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

“derivatives on
organized exchange”

derivatives ที่ซอขายในศู
ื้
นย์ซอขาย
ื้
derivatives

“discount rate”

อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคานวณมูลค่าของ
หลักทรัพย์หรือตราสารนั้น

“DW”

ใบสาคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ (Derivative Warrants)

“foreign REIT”

กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์
หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื่นใด

“FX”

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)

“GMS”

ประเทศกลุ่มอนุ ภมู ิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
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เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑล
ยูนนาน)

“group limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนาอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละ
บริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการมาคานวณรวมกัน

“guarantor rating”

อันดับความน่ าเชื่อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้า
ประกัน

“international scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ

“investment grade”

credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้

“IOSCO”

International Organization of Securities Commissions

“IPO”

การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)

“issue rating”

อันดับความน่ าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

“issuer rating”

อันดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา

“market price”

มูลค่าตามราคาตลาด

“MF”

กองทุนรวม (Mutual Fund)

“MMF”

กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)

“national scale”

มาตรฐานการจัดทา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ

“NAV”

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)

“net exposure”

มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุน
ในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยูก่ บั ทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมี
ความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น

“Non-retail MF”

กองทุนรวมที่มีผถู้ ือหน่ วยลงทุนทั้งหมดเป็ นผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยูภ่ ายใต้บงั คับ
ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้
ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อ
ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

“notional amount”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives

“obligation”

ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ขอ้ ตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation
category & obligation characteristics)

“options”

สัญญาที่มีลกั ษณะตาม (3) ของนิ ยาม “สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

“OTC derivatives”

derivatives ซึ่งซื้ อขายนอกศูนย์ซอขาย
ื้
derivatives

“P/N”

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
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“portfolio duration”

อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคานวณ
ค่าตามมาตรฐานสากล

“product limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน

“PVD”

กองทุนสารองเลี้ ยงชีพ (Provident Fund)

“regulated market”

ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้ า้ เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้ อขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่
ภายใต้การกากับดูแลของทางการหรือหน่ วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับหลักทรัพย์

“repo”

ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืน (repurchase agreement)ธุรกรรมการขายโดยมี
สัญญาซื้ อคืน (repurchase agreement)

“retail MF”

กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป (retail Mutual Fund)

“reverse repo”

ธุรกรรมการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repurchase agreement)

“SBL”

ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending)

“securities lending”

ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์

“SET”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“share warrants”

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้

“single entity limit”

อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา

“SIP”

Specific Investment Products

“SN”

ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

“sovereign rating”

อันดับความน่ าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผอู้ อกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็ นการ
ประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชาระหนี้ ของรัฐบาลของประเทศนั้น

“TBMA”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Thai Bond Market Association)

“TSFC”

บล. ที่ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

“TSR”

ใบแสดงสิทธิในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)

“underlying”

สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง

“WFE”

World Federation of Exchanges
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1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : K Foreign Fixed Income 3 Months CB Fund
1.3. ชื่อย่อ : KFF3MCB
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : กาหนด
1.7. อายุโครงการ : - ปี 3 เดือน 0 วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) :
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
ประมาณ 3 เดือนโดยไม่ตา่ กว่า 2 เดือน 15 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 15 วัน นับจากวันถัดจากวันที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
เงื่อนไขอื่น ๆ : บริษัทจัดการอาจยุติการเสนอขายในระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุน
ภายหลังสิ้ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
บริษัทจัดการจะคืนเงินให้กบั ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนั สิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขายหรือวันที่จด
ทะเบียนเป็ นกองทุนรวม
1) บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ หรือสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่
เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั
ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
2) จาหน่ ายหน่ วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ตา่ กว่า 500 ล้านบาท
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
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2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอ
ขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
หากในระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนมีการจองซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นมูลค่าเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการ บริษัท
จัดการอาจเพิ่มจานวนเงินของโครงการได้อีกไม่เกิน 1,500 ล้านบาทหรือคิดเป็ นจานวนหน่ วยลงทุนที่เพิ่มขึ้ นได้ไม่
เกิน 150 ล้านหน่ วย
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย : 10.0000 บาท
2.4. จานวนหน่ วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่ วย
2.5. ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก : 500.00 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป : ไม่กาหนด
2.8. มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ขายคืน :
2.9. จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าของการสัง่ ขายคืน :
2.10. มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ :
2.11. จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ :
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอนื่ ที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
โครงการมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองผูล้ งทุนทัว่ ไปที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รบั จากดอกเบี้ ยจากการลงทุน
ในตราสารหนี้ ทั้งในและต่างประเทศ
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3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารหนี้
3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยง
ต่างประเทศ
และมีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีอยู่
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) :
ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการอาจกูย้ มื เงินหรือทาธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทั้งนี้
จะทาเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
3.9. ตัวชี้ วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ไม่มี เนื่ องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กาหนด
จึงไม่จาเป็ นต้องเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุนกับตัวชี้ วัด
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
มีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ที่เสนอขายในต่างประเทศ
และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ
สาหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน
และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วน
ของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุน
ในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
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กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถืออยูใ่ นอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ นั้นได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)
ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
ทั้งนี้ การคานวณอัตราส่วนตามวรรคหนึ่ ง มิให้รวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้
(ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วนั ที่จดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ
(ข) ช่วงก่อนเลิกโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอนื่ อย่างใด
อย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนื อจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.1 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีขอ้ กาหนดหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนิ นการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสมา่ เสมอ ซึ่งบริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมา่ เสมอ และมีขอ้ มูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กาหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
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ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งั ่ จ่ายหรือผูอ้ อกตัว๋ ทั้งจานวนรวมถึงดอกเบี้ ย
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายไทย
1. กรณีเป็ นหน่ วย CIS
1.1 มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ นประเภทและชนิ ดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้
1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิ ีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุนนั้น
1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิ ีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของกองทุนนั้น
1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น
2. กรณีเป็ นหน่ วย CIS นอกเหนื อจากที่กาหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1
2.1 มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนซื้ อขายใน SET
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตามข้อ 1. – 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิ ติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธพ.
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1.2 บง.
1.3 บค.
1.4 บล.
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธปท.
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิ ติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทา reverse repo ต้องเป็ นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit
rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.2วB/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุน้ กูร้ ะยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น เป็ นผูม้ ีภาระ
ผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3วB/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋
ที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4วB/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit
rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขนทะเบี
ึ้
ยนในตลาดซื้ อขายตราสารหนี้ หรือที่มีขอ้ มูลราคาที่
น่ าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่ น 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit
rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขนทะเบี
ึ้
ยนในตลาดซื้ อขายตราสารหนี้ หรือที่มีขอ้ มูลราคาที่
น่ าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่ น 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit
rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชาระหนี้ ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกาหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบตั ิสาหรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนาหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอไปขายหรื
ื้
อโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
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4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกาหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ที่เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ มื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของ
กองทุนรวม
4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอื้ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมลู ค่าเป็ นไปตามสมการการคานวณตาม
วิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ ซื้อมากกว่า (ราคาซื้อ x (1 + discount rate))
ทัง้ นี้ ราคาซื้อ = ราคาที่ กองทุนชาระให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นค่าซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม
reverse repo
4.4 การดารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอื้ ณ สิ้ นวัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ ซื้อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอื้ ณ สิ้ นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ
ต้องเรียกให้ค่สู ญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทา reverse repo ให้แก่
กองทุน เพื่อให้มลู ค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอและทรั
ื้
พย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธีการดังกล่าว
ภายในวันทาการถัดจากวันที่มลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอลดลงกว่
ื้
าสมการในข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ
4.4.3ก
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการในข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซอื้ ณ สิ้ น
วัน มีมลู ค่าน้อยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ นจานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของ
ราคาซื้ อ แล้วแต่จานวนใดจะตา่ กว่า และมีการกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาหนดโดยพิจารณาถึงปั จจัย
ความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา (counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดาเนิ นการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคานวณมูลค่า reverse repo ตามข้อ 4.4 ให้คานวณดังนี้
4.5.1 คานวณจากราคาซื้ อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบั จาก reverse repo จนถึงวันที่มีการ
คานวณ
4.5.2 คานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยู่
กับคู่สญ
ั ญารายเดียวกันและมีขอ้ ตกลงกาหนดให้สามารถบังคับชาระหนี้ ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ งจากหลักทรัพย์
หรือตราสารที่ซอหรื
ื้ อทรัพย์สินที่โอนตามข้อ 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6วdiscount rate ที่นามาใช้ในการคานวณ ต้องเป็ นการกาหนดขึ้ นโดยคานึ งถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา
หลักทรัพย์ หรือตราสารที่ซอแล้
ื้ ว
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและ
ให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาดังกล่าวกระทาการในฐานะ
ตัวแทนของผูย้ มื ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดาเนิ นกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนาเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
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1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมลู ค่าทรัพย์สินของผูล้ งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้ นไป
1.10 กองทุนบาเหน็ จบานาญข้าราชการ
1.11 นิ ติบุคคลอื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่
ธปท. ทาหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการต้องดาเนิ นการดังนี้
3.1 ดาเนิ นการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ น
หลักประกันดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3วB/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุน้ กูร้ ะยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ นเป็ น
ผูม้ ีภาระผูกพัน
3.1.4วB/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และ
เป็ นตัว๋ ที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5วB/E หรือ P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้อง
เป็ น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ ที่มี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือค้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยูใ่ นดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)
3.2 ดาเนิ นการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตามข้อ 3.1 หรือดาเนิ นการโดยวิธีอนื่ ซึ่งจะมี
ผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชาระหนี้ เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนาหลักประกันตามข้อ 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทาให้ไม่สามารถบังคับตาม
หลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชาระหนี้ ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นั้นเอง
3.4 ดารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยมื
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็ นเงินสด ให้นาเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ นเป็ นผูม้ ี
ภาระผูกพัน
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3.5.2.2วP/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาหนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋
และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกาหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3วP/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่ งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer
rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4วreverse repo สาหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสาคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาที่มีลกั ษณะและสาระสาคัญของสัญญาตามประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื
หลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลาย
อย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที่ 1-5
1.2 อัตราดอกเบี้ ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนี ตาม 1.5
1.7วunderlying อื่นตามที่สานักงานกาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot
price) หรือราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ
underlying ที่เป็ นองค์ประกอบของดัชนี ดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนิ นการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณีกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2.2.1วderivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ น ธพ. ธนาคารที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น ตัวแทนซื้ อขาย derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชาระหนี้ ด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ่ derivatives สิ้ นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็ นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนี ตามข้อ 1.5 – 1.6 ดัชนี ดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี้
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3.1 เป็ นดัชนี ที่มีการกาหนดวิธีการคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัย
ต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนี ให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี
ทั้งนี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนี ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
3.2.1วดัชนี ที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนี ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนี ที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้ าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนี ที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ งมีน้ าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ าหนัก
ทั้งหมด ในกรณีที่เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดในข้อ 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และข้อ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ งนาองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับทองคาหรือน้ ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2วดัชนี อื่นใดนอกจากข้อ 3.2.1 ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.2.1 เป็ นดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมือ่ คานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่ งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร
หรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็ นดัชนี ที่ได้รบั การพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่ าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนี น้ัน ๆ อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็ นดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนี ดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่บริษัทจัดการ แสดงให้เห็นได้ว่า
วิธีการคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนี ดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการจะจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจ
ต้องชาระหนี้ ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็ นไปตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการ ต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทันที
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6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการ ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1วCredit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ อประกั
ื้
นความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชาระหนี้ ตาม obligation ของผูผ้ กู พันตาม obligation นั้น โดยคู่สญ
ั ญาที่อยูใ่ นฐานะผูข้ ายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้ อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้ นโดยจะมีผลให้
ข้อตกลงซื้ อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้ นสุดในวันครบกาหนด
ตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึ่งกาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชาระหนี้ เมื่อเกิด credit event ขึ้ นกับ obligation รายการ
ใดรายการหนึ่ งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกับ obligation รายการใดรายการ
หนึ่ งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อ
เกิด credit event ขึ้ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2วTotal Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ อประกั
ื้
นความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่
จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ ลดลง (ถ้ามี)
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อา้ งอิง เพื่อแลกกับการที่ผซู้ อประกั
ื้
นความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้ น
(ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงที่มีลกั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีขอ้ กาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารหนี้ หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ credit
derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีขอ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอนื่ อย่างใด
อย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมี
ประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
หากเป็ นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทา
สัญญาในประเทศที่มีหน่ วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่
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มีการซื้ อขายในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE หรือเป็ นตราสารของบริษัทที่จดั ตั้งและ
เสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)
1. ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ นอกเหนื อจากทรัพย์สินในส่วนอื่นของข้อ 3.13.2 ซึ่งมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 ไม่มีขอ้ กาหนดหรือเงื่อนไขที่ทาให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
1.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาเนิ นการ
ให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้)
1.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่ถูกต้องครบถ้วนและมีการปรับปรุงเป็ นประจาอย่างสมา่ เสมอ ซึ่งบริษัทจัดการ
สามารถเข้าถึงได้เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมา่ เสมอ และมีขอ้ มูลราคาที่สะท้อนมูลค่า
ยุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทาตามหลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสารเพิ่มเติมจากที่กาหนดในข้อ 1.
2.1 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว
ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.1.2 ธนาคารออมสิน
2.1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
2.1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งั ่ จ่ายหรือผูอ้ อกตัว๋ ทั้งจานวนรวมถึงดอกเบี้ ย
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS
ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
กรณีเป็ นหน่วยที่การออกอยูภ่ ายใต้บงั คับกฎหมายต่างประเทศ
1. กรณีเป็ นหน่ วย CIS
1.1 มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
1.2 เป็ นหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลกั ษณะดังนี้
1.2.1 การออกและการเสนอขายอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่ วยงานต่างประเทศที่กากับดูแลด้าน
หลักทรัพย์และตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็ นหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่
มีการซื้ อขายในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
1.2.2เCIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่ วยงานกากับดูแลที่เป็ นสมาชิก
สามัญของ IOSCO
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1.2.3เในกรณีที่กองทุนรวมไปลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ
ดังกล่าวต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์การกากับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสาหรับกองทุนเพื่อผูล้ งทุน
รายย่อยของประเทศนั้น
1.3 ประเทศที่กากับดูแลการเสนอขายหน่ วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุม้ ครองผูล้ งทุนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ตาม
รายชื่อประเทศที่สานักงานกาหนด
1.4 ในกรณีเป็ นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจากัด
การกูย้ มื ไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจาเป็ นในการบริหารสภาพคล่องเป็ นการชัว่ คราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้
(ไม่ใช้กบั การลงทุนในหน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็ นกองทุนรวมทองคาที่ลงทุนในทองคาแท่ง)
1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิ ีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
single entity limit ของกองทุนรวมนั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไม่ใช้กบั กรณีทรัพย์สินที่เป็ น SIP
1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วธิ ีคานวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์
product limit สาหรับทรัพย์สินที่เป็ น SIP ของกองทุนรวมนั้น
1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนรวมนั้น
ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศที่กองทุนรวมลงทุน ต้องเป็ นกองทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็ น
ประเภทและชนิ ดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้ และเมือ่ นาทรัพย์สินที่ไม่สามารถลงทุนได้มาคานวณตาม
สัดส่วน (pro rata) แล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดังกล่าว
2. กรณีเป็ นหน่ วย CIS นอกเหนื อจากที่กาหนดในส่วนที่ 2 ข้อ 1
2.1 มีคุณสมบัติและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกาหนดสาหรับตราสาร TS ในส่วนที่ 1 ข้อ
1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3
2.2 จดทะเบียนในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE
ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี้
1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
2. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิน
ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ข้อ 1. – 9.
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลาย
อย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที่ 1 - 5
1.2 อัตราดอกเบี้ ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
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1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนี ตาม 1.5
1.7วunderlying อื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot price)
หรือราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่
เป็ นองค์ประกอบของดัชนี ดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดาเนิ นการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่าง
ชัดเจนในโครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2.2.1วderivatives on organized exchange
2.2.2วกรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่ได้รับอนุ ญาต
ให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลโดยหน่ วยงานกากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชาระหนี้ ด้วยการส่งมอบสินค้าเมือ่ derivatives สิ้ นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็ นทรัพย์สินที่
กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนี ตามข้อ 1.5 – 1.6 ดัชนี ดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนี ที่มีการกาหนดวิธีการคานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัย
ต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการคานวณ และมีการคานวณดัชนี ให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี
ทั้งนี้ underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนี ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
3.2.1วดัชนี ที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนี ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนี ที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของน้ าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนี ที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ งมีน้ าหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของน้ าหนัก
ทั้งหมด ในกรณีที่เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ าหนักไม่เกินอัตราที่กาหนดในข้อ 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายน้ าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และข้อ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ งนาองค์ประกอบที่เกีย่ วข้องกับทองคาหรือ
น้ ามันดิบมาพิจารณา
3.2.1 ดัชนี อื่นใดนอกจากข้อ 3.2.1ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.2.1 เป็ นดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื่อคานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่ งว่ากองทุนลงทุนในตราสาร
หรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็ นดัชนี ที่ได้รบั การพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่ าเชื่อถือและทาหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้
หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB

43

3.4 มีการแสดงดัชนี น้ัน ๆ อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจาทุกวันทาการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็ นดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนี ดงั กล่าวต้องคานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงาน
ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคานวณจากราคาสินค้าและบริการที่บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่า
วิธีการคานวณของผูพ้ ฒ
ั นาดัชนี ดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชาระหนี้ ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจานวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจ
ต้องชาระหนี้ ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็ นไปตามที่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการจะจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งคานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15
และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทาการของบริษัทจัดการ ให้คานวณและแจ้ง
มูลค่ายุติธรรมภายในวันทาการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสาคัญ ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง
คานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสาหรับการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ ง
อย่างใด ดังนี้
7.2.1วCredit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ อประกั
ื้
นความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ
ความสามารถในการชาระหนี้ ตาม obligation ของผูผ้ กู พันตาม obligation นั้น โดยคู่สญ
ั ญาที่อยูใ่ นฐานะผูข้ ายประกัน
ความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชาระเงินตามข้อตกลงซื้ อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้ นโดยจะมีผลให้
ข้อตกลงซื้ อประกันความเสี่ยงครบกาหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้ นสุดในวันครบกาหนด
ตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
หลายรายการซึ่งกาหนดให้ผขู้ ายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชาระหนี้ เมื่อเกิด credit event ขึ้ นกับ obligation รายการ
ใดรายการหนึ่ งเป็ นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกับ obligation รายการใดรายการ
หนึ่ งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชาระราคากันเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ขอ้ ตกลงจะครบกาหนดเมื่อ
เกิด credit event ขึ้ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2วTotal Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ อประกั
ื้
นความเสี่ยงของสินทรัพย์
อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่
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จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี)
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อา้ งอิง เพื่อแลกกับการที่ผซู้ อประกั
ื้
นความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้ น
(ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ
กาหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ
สัญญามาตรฐานอื่นตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงที่มีลกั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือกฎหมายอื่น
7.3.2 ไม่มีขอ้ กาหนดที่ทาให้สิทธิที่กาหนดไว้ในตราสารแห่งหนี้ หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ credit
derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีขอ้ กาหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุน
รวม ตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนดดังต่อไปนี้
ในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษทั จัดการจะลงทุนให้
เป็ นไปตามประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จากัดอัตราส่วน
2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่ น 2 อันดับแรกขึ้ นไป
ไม่จากัดอัตราส่วน
2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade แต่ตา่ กว่า
2 อันดับแรก
3
4

5

ไม่เกิน 35%

หน่ วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 1 และข้อ 3.13.2
ไม่จากัดอัตราส่วน
ส่วนที่ 2 ข้อ 1
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผรู้ บั ฝากหรือผูอ้ อกตราสารมี
ไม่เกิน 20%
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
หรือ
4.1 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
ไม่เกิน 10% เมื่อเป็ นการลงทุนในต่างประเทศ
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รฐั บาล หรือผูม้ ีภาระผูกพันมีภมู ิลาเนาอยูต่ ่างประเทศ โดย
เป็ นประกัน
เลือกใช้ credit rating แบบ national scale
ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ
(1) 10% หรือ
ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ใน
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
ประเทศไทย
benchmark + 5%
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
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ข้อ

6

ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะ
ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
5.5 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรือ
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และ
ใน benchmark + 5%
เสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.1.2 มี credit rating อยูใ่ นระดับ investment grade
6.1.3 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
6.1.3.1 ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาด
ซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.1.3.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing
6.1.3.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 397 วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม
6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ น
บุคคลดังนี้
6.1.3.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
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ข้อ

7

ประเภททรัพย์สิน
6.1.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มี
ลักษณะทานองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2
6.1.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397
วัน นับแต่วนั ที่ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ
regulated market
6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คสู่ ญ
ั ญามี credit rating อยูใ่ นระดับ investment
grade
6.2.2วreverse repo
6.2.2วOTC derivatives
6.3 หน่ วย CIS ตามที่ระบุในข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 และข้อ
3.13.2 ส่วนที่ 2 ข้อ 2 ที่จดทะเบียนซื้ อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO
เพื่อการจดทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้ อขายหลักทรัพย์ สาหรับผู้
ลงทุนทัว่ ไปของ SET หรือของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่ วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจ
ทาให้มีการเพิกถอนหน่ วยดังกล่าวออกจากการซื้ อขายใน SET หรือ
ในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)

อัตราส่วน (% ของ NAV)

รวมกันไม่เกิน 5%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือ
คู่สญ
ั ญา แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกัน ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
หรือการเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว
สูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
1

2

3
4
5

ประเภททรัพย์สิน
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคลดังกล่าว)
เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สญ
ั ญาตาม
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี เว้น
แต่เป็ นกองทุนที่มีอายุโครงการน้อยกว่า1 ปี ให้
เฉลี่ย
ตามรอบอายุกองทุน

ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้
ดาเนิ นการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการ
ที่กฎหมายกาหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน
12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่
ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุ
ไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการลงทุน
ใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุ
กองทุน)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการ
ลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ที่มีลกั ษณะตาม 6.1.3 และ 6.1.4 ของข้อ 6
ในส่วนที่ 1: อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือ
คู่สญ
ั ญา (single entity limit) ที่มี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า
investment grade หรือไม่มี credit rating

รวมกันไม่เกิน 25%

- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนที่อายุกองทุน
คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน ทั้งนี้
เฉพาะกองทุนที่มีอายุโครงการมากกว่าหรือ
เท่ากับ 1 ปี

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

6 Derivatives
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging)
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวมไม่มี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน
1 ตราสารหนี้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability) ของ
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทย
ผูอ้ อกตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
หรือตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ)
บัญชีล่าสุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู้ อกตราสารมีหนี้ สินทางการเงินที่ออกใหม่
ก่อนครบรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด
บริษัทจัดการ อาจนามูลค่าหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่า
หนี้ สินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทาง
การเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็ นการทัว่ ไป และ ในกรณีที่ผู้
ออกตราสารไม่มีหนี้ สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการจัดทางบ
การเงินในครั้งแรกของผูอ้ อกตราสาร) ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นราย
ครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผอู้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ

2

หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB

1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรือไม่มี credit
rating ให้บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท
จัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผอู้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ
filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance program) ให้พจิ ารณาเป็ น
รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตาม 1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
ส่วนที่ 5 การดาเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(1) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่
เปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการจะ
ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาด
คุณสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจนจัดเก็บ
สาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(1.2) จาหน่ ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ แต่
ต้องไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามส่วนที่ 5 ข้อ (3)
(1.3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจาหน่ ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมี
คุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ
จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาหน่ ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และให้จดั ส่งรายงานต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิด
กรณีดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติให้เป็ นไปตามข้อ (1.2) บริษัทจัดการต้องจัดทา
รายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงาน
คณะกรรมการก.ล.ต. และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว
(2) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแต่ต่อมามีกรณีดงั ต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุ ให้ไม่
เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
 กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยูเ่ ดิมนั้น
 กรณีที่กองทุนได้รบั ทรัพย์สินมาจากการบริจาค
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการดังต่อไปนี้ โดยอนุ โลม
(2.1) จัดทารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุน
ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ครบ
ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุนที่กาหนด
(2.3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดภายในโอกาสแรกโดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุน
เป็ นสาคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามส่วนที่ 5 ข้อ (3)
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(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภท
ทรัพย์สิน สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ข้อ
1
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สาหรับกรณีอื่นใดนอกเหนื อจากกรณีตามส่วนที่ 5 ข้อ (2) (2.3) (ก)
(2.4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดแล้ว บริษทั จัดการต้อง
จัดทารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่
สามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได้
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาหนดตาม (2.3)(ก) หรือ (ข) บริษัท
จัดการต้องจัดทารายงานข้อมูลตามวรรคหนึ่ ง พร้อมสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน
ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั
ครบระยะเวลาดังกล่าว
(3) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการแก้ไขเพื่อให้การลงทุน
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในส่วนที่ 5 ข้อ (1)(1.2) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดาเนิ นการดังกล่าวจะ
ไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดาเนิ นการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคานึ งถึง
ประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ และต้องส่งรายงานเกี่ยวกับการดาเนิ นการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อ
สานักงาน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้ งแก้ไขให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดาเนิ นการโดย
วิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
ส่วนที่ 6 การลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน
(1) ในกรณีที่กองทุนมีสดั ส่วนการลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการจะดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทารายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทาให้มีการ
ลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจัดส่งต่อผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสาเนารายงานไว้ที่
บริษัทจัดการ
(1.2) ดาเนิ นการแก้ไขให้สดั ส่วนการลงทุนของกองทุนเป็ นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาเนิ นการ
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ (2)
(2) ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท
จัดการจะดาเนิ นการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนให้เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วนั ที่
สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ ง บริษทั จัดการจะจัดให้มวี ิธีการในการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บงั คับ โดยวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนให้
เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนแล้ว บริษัทจัดการจะงดเก็บค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บงั คับ และในกรณีที่ครบกาหนด 90 วันนับแต่วนั ที่สดั ส่วนการ
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ลงทุนไม่เป็ นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บงั คับ บริษัทจัดการ
จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนนั้นเพิ่มเติม
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน) : ไม่มี
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่ วยลงทุนให้แก่ประชาชนทัว่ ไปในราคาเสนอขายหน่ วยลงทุ นและตามระยะเวลาเสนอขาย
ที่ระบุในหนังสือชี้ ชวน โดยบริษทั จัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ หากมี
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนครบตามจานวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขาย บริษัทจัดการสามารถปิ ดการ
เสนอขายหน่ วยลงทุนได้ โดยปิ ดประกาศที่สานักงานของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม กองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมใน
สหรัฐอเมริกา
5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ นใจสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผลู้ งทุนควรทราบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนทุกวันทาการในระยะเวลาเสนอขายครั้ง
แรก
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคาขอ
เปิ ดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
5.2.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
5.2.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
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5.2.2.2กรณีนิติบุคคล
(1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิ ติบุคคล
ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
5.2.3 วิธีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ดว้ ยตนเองกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อแสดงความจานงในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดย
ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
5.2.4 การรับชาระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้องชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยชาระเป็ นเงินสด
หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใด โดยในกรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้อง
ขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัท
จัดการได้เปิ ดไว้กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก์
กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอาจชาระเป็ นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์
คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ทนั ที และขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามกองทุน
กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนรายอื่น ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอาจชาระเป็ นเงินสด หรือเช็ค
ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอนื่ ใด โดยผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแส
รายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.
ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรบั ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือ
ว่าปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ
กรณีที่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องลงวันที่ให้
บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทาการที่บริษัทจัดการกาหนด
5.2.5 เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนและผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะไม่
สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณีพิเศษ
กองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง
ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
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ของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที่เมื่อ
บริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
ในการชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนด้วยเงิน ยกเว้นกรณีผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนิ นการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของ
กองทุน บริษัทจัดการอาจดาเนิ นการให้มีการหักกลบกันได้ที่บริษัทจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนิ นการ เพื่อซื้ อหน่ วย
ลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการอาจดาเนิ นการให้มีการหักกลบกันได้
5.2.6 วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
หลังจากสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิ ดการเสนอขายแล้ว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุน โดยคานวณจากจานวนเงินที่ได้รบั ชาระหารด้วยราคาเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรกโดยจานวนหน่ วยลงทุนที่
ได้รบั จัดสรรจะคานวณเป็ นทศนิ ยม 4 ตาแหน่ ง โดยตัดทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
กรณีที่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชาระค่าสัง่ ซื้ อเป็ นเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วย
ลงทุนให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค
ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้วและวันที่บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นดังกล่าว
ต้องเป็ นวันที่อยูใ่ นระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระบริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการที่จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนตามเกณฑ์วรรคหนึ่ งและวรรคสองของข้อนี้ โดยใช้หลักการ "สัง่ ซื้ อก่อนได้ก่อน" ตามวัน
และเวลาที่ได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณีสงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่ อการจัดสรร
บริษัทจัดการจะจัดสรรจานวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ซื้ อ
(Pro Rata) ให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนพร้อมกันนั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการ
จัดสรรในกรณีดงั กล่าว จะทาให้การถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่ วย
ลงทุน หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบ
ต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) ได้
5.2.7 การคืนเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
เมื่อสิ้ นสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้วหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผทู้ ี่ได้รบั การ
เสนอขายหน่ วยลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด
เกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนและ
จะคืนเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้ นจากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
ให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อ โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คตามที่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือน
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและ
ผลประโยชน์ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่ องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะชาระ
ดอกเบี้ ยในอัตราไม่ตา่ กว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดระยะเวลา 1 เดือนให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อ
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หน่ วยลงทุนด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
ในกรณีที่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอนื่ นอกเหนื อจากกรณี
ข้างต้น บริษัทจัดการจะดาเนิ นการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ ใด ๆ ที่เกิดขึ้ น (ถ้ามี) ให้แก่ผู้
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คตามที่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือน
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
5.2.8 เงื่อนไขการลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตกลงสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และบริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะประกาศหรือแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน
ทาการนับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน โดยในการรับซื้ อคืน บริษัทจัดการมีนโยบายจะรับซื้ อคืนเป็ นจานวน
เงินที่จดั สรรจากเงินสดรับที่ได้จากดอกเบี้ ย หรือจากเงินต้นของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอืน่ ตามหัวข้อ
3.13 หลังกันเงินสารองสาหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่แจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบได้หากมีการผิดนัดชาระ
ดอกเบี้ ยหรือเงินต้นของหุน้ กู ้ พันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศการ
หยุดรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาการของบริษัทและแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบ รวมทั้งจัดทารายงานการไม่
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนพร้อมเหตุผลและรายงานแผนการดาเนิ นงานของกองทุนให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบโดยพลัน
เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยุติการเสนอขายหน่ วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่ วย
ลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลังสิ้ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก เมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุน
เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่
แจ้งไว้ได้ และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ บริษัทจะดาเนิ นการคืนเงินให้กบั ผู้
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขายหรือวันที่จดทะเบียนเป็ นกองทุน
รวม
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก : 6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
บริษัทจัดการมิได้เสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก เนื่ องจากเป็ นการเสนอขาย
ครั้งเดียว และนาเงินไปลงทุนตามจานวนที่ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านั้น
7. การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
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7.3. วิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน :
- รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ
เวลา 8.00 น. ของวันที่บริษัทจัดการดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตก
ลงสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการประกาศ
หรือแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทาการนับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน
บริษัทจัดการอาจมีนโยบายรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนเงินที่จดั สรร
โดยประมาณไม่เกินเงินสดที่ได้รบั จากดอกเบี้ ยรับ และ/หรือกาไรจากเงินลงทุน ของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นตามหัวข้อ 3.13 หลังกันเงินสารองสาหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
ในการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายบริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
โดยจะรับซื้ อคืนเป็ นจานวนเงินที่จดั สรรจากเงินสดรับที่ได้จากดอกเบี้ ย หรือจากเงินต้นของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นตามหัวข้อ 3.13 หลังกันเงินสารองสาหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
โดยในการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้ อ
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั้น หรือกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะ
สั้น (กองทุนปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุน
ปลายทางที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั คานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ผูส้ งั ่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะเห็นว่า
เหมาะสมและจะอนุ ญาตเป็ นกรณีพิเศษสาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชี
แสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการปิ ดบัญชีกองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้ อคืน : เมื่อสิ้ นสุดอายุโครงการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้ อคืน :
บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทาการนับจากวันถัดจาก
วันที่จดทะเบียนกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนภายในกาหนดอายุโครงการ
7.7. การขายคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ งั ่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” หรือ “การไม่
ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน”
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ งั ่ ขายคืน โดยคานวณจากราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันที่บริษัทจัดการได้รบั
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การตกลงยินยอมจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนให้รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ซึ่งหากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทาการ บริษัทจัดการ
จะถือว่าบริษัทจัดการได้รบั การตกลงยินยอมจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนให้ขายคืนหน่ วยลงทุนในวันทาการวันแรกถัดจากวัน
ดังกล่าว
บริษัทจัดการจะคานวณจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืนสาหรับผูท้ ี่ขายคืนหน่ วยลงทุน โดยหารจานวนเงินที่สงั ่ ขายคืน
ทั้งหมดซึ่งกาหนดไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขการลงทุน” ด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้ ณ สิ้ นวันทาการขาย
คืนนั้น ทั้งนี้ จานวนหน่ วยลงทุนที่คานวณได้จะเป็ นตัวเลขทศนิ ยม 4 ตาแหน่ ง โดยตัดทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
การขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ งั ่ ขายคืนมีจานวน
หน่ วยลงทุนตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ งั ่ ขายคืนตามการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขข้างต้น
เท่าที่บริษัทจัดการสามารถรับซื้ อคืนได้จากจานวนเงินสดของกองทุนที่มีอยูข่ ณะนั้น
บริษัทจัดการจะยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่รบั ซื้ อคืนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในวันทาการถัดจากวันทาการรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนจานวนนั้น
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่
ผูข้ ายคืนภายใน 5 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตามวิธีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนระบุไว้ใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับเพื่ออานวย
ความสะดวกให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็ นต้น ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทจัดการจัดให้มีช่องทางการรับ
ชาระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
ประมาณการอัตราการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เมื่อสิ้ นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอตั ราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 1.60
โดยเฉลี่ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งคานวณจากการลงทุนสาหรับระยะเวลาประมาณ 3 เดือน มีรายละเอียดของตรา
สารที่จะลงทุนดังนี้
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ตราสารที่ลงทุน*

อันดับความ
น่าเชื่อถือของ
ผูอ้ อกตราสาร**

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร
ในรูปเงินบาท
(ต่อปี )***

สัดส่วน
การลงทุน
โดยประมาณ*

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้รบั
ในรูปเงินบาท
(ต่อปี )

เงินฝาก China Construction Bank,
A1/Moody's
2.00%
19.00%
0.38%
ประเทศจีน
เงินฝาก Commercial Bank of Qatar,
A3/Moody's
2.00%
19.00%
0.38%
ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Al Khalij Commercial Bank,
A3/Moody's
2.05%
19.00%
0.39%
ประเทศกาตาร์
เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia,
Baa2/Moody's
2.10%
19.00%
0.40%
ประเทศอินโดนี เซีย
เงินฝาก Agricultural Bank of China,
A1/Moody's
1.95%
12.00%
0.23%
ประเทศจีน
เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank,
A1/Moody's
1.95%
12.00%
0.23%
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รวม
100.00%
2.01%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)****
0.41%
ประมาณการผลตอบแทนที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั เมื่อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี )
1.60%
* บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็ นการดาเนิ นการ
ภายใต้สถานการณ์ที่จาเป็ นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ โดยไม่ทาให้ความเสี่ยงของทรัพย์สิน
ที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตรา
สารที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จากัด โดยประมาณการอัตรา
ผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่ได้
รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
** สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ่ งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่บริษัท
จัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน
*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562
**** ค่าใช้จา่ ยของกองทุน (รวมค่าธรรมเนี ยมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีที่
กองทุนได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการ
จัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
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8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ โดยจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วน
สรุปข้อมูลสาคัญ
9. การชาระค่ารับซื้ อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้น
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงาน
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืน่ และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อ
สานักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาเนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผถู้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้ อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั ่ง :
1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ ใน
กรณีที่ปรากฏเหตุดงั ต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ
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(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณีหนึ่ งดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 1 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลา
ดังกล่าวจากสานักงาน
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ เกิดขึ้ น ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสาคัญ
(ก) ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทาการซื้ อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซอขายในตลาดซื้
ื้
อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทาให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาให้กองทุนรวมไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูเ่ หนื อการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน แก่ผู้
ลงทุนเฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังนี้
1. การกระทาที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. การกระทาที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูม้ ีอานาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ใน
สาระสาคัญ
(5) อยูใ่ นระหว่างดาเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การ
จัดการของตนอันเนื่ องมาจากการที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดารงความเพียงพอของเงินกองทุน
ได้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดารงเงินกองทุนของผูป้ ระกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และ
การจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ที่เป็ นหน่ วยลงทุน และการเป็ นผูจ้ ดั การเงินทุนสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทาได้ไม่เกิน 3
วันทาการ
2. เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุด
รับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ให้เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุน
ทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนพร้อมทั้ง
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แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาเนิ นการของกองทุนรวมเปิ ดนั้นให้สานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนตามข้อ 1(1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทาการ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดาเนิ นการดังนี้ ก่อนการ
เปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วัน
ทาการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สานักงานทราบภายในวันทาการก่อนวันเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืน่ และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัท
จัดการอาจหยุดคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ก็ได้
12. การหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้
บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไปได้
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี
วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน่ คาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอน
หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน
30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่
นายทะเบียนนัดหมาย
ข้อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ
หากการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวหรือจัดสรรหน่ วยลงทุน จะทาให้การถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันใดเกินข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน.
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46/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือ
บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน :
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ั ่งซื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนี ยมรวม (เพดานค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนี ยม (ตาม 15.2) :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายทที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.2840 ต่อปี ของจานวนเงินที่
ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
15.2. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุน เว้นแต่ กองทุนรวมมีมลู ค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเป็ นอัตรา
ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
15.2.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของจานวนเงินที่ได้รบั จาก
การเสนอขายหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์ดงั กล่าวได้รวมค่าธรรมเนี ยมการรับฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศแล้ว
15.2.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของจานวนเงินที่ได้รบั
จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
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15.2.4. ค่าธรรมเนี ยมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนี ยมการจัดจาหน่ าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
(1) ค่าใช้จา่ ยเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรกซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ น
ตามจานวนที่จา่ ยจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุ กวันตามระยะเวลาจะได้รบั
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นได้แก่
(ก) ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนากองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวข้างต้นรวมกันจะไม่เกินร้อย
ละ 1.07 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จา่ ยเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จา่ ยเกิดขึ้ นตามจานวนที่ จา่ ยจริง
โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จา่ ย
นั้น หรือในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้ น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จา่ ยในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรือตาม
กฎหมาย หรือประกาศของสมาคม
(ข) ค่าจัดทา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทาและจัดพิมพ์ ใบคาขอเปิ ด
บัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่ าจัดทา
จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ค) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ
ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผูถ้ ือหน่ วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นจาก
การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ง) ค่าจัดทา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ ชวนและรายงานประจาปี ถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(จ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
(ฉ) ค่าใช้จา่ ยอันเกี่ยวเนื่ องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหรือ
สอบทานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการคานวณผลการดาเนิ นงานและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน ค่าธรรมเนี ยมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ เป็ นต้น
(ช) ค่าใช้จา่ ยในการสอบบัญชีซงึ่ รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยูใ่ นประเทศและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม
(3) ค่าใช้จา่ ยและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับการดาเนิ นงานของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ น
ตามจานวนที่จา่ ยจริง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยของกองทุนครั้งเดียวทั้งจานวน ได้แก่
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(ก) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ข) ค่าใช้จา่ ย (ถ้ามี) ในการดาเนิ นคดีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้าที่หรือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือเมื่อได้รบั คาสัง่ จากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จา่ ยในการติดตามหนี้ ของกองทุน
(ค) ค่าใช้จา่ ยในการรับชาระหนี้ เป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี้ ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนี ยมศาล
ค่าธรรมเนี ยมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิ ติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจานอง ค่าปลอดจานอง ค่าจัดพิมพ์
เอกสาร
(ง) ค่าใช้จา่ ย หรือค่าธรรมเนี ยมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักประกันของสิทธิ
เรียกร้องอันเกิดจากการรับชาระหนี้ เป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี้ ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จา่ ยด้าน
ภาษี ค่าทาประกันภัย ดูแล และเก็บรักษาตลอดจนค่าใช้จา่ ยในการจาหน่ าย จ่าย โอนทรัพย์สินดังกล่าว
(จ) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ฉ) ค่าธรรมเนี ยมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศใน
หนังสือพิมพ์ ค่าไปรษณียากรสาหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จา่ ยในการสื่อสารโต้ตอบ
โดยวิธีอนื่ ที่มิใช่ทางไปรษณีย์
(ช) ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการชาระบัญชีและเลิกกองทุน
(ซ) ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดาเนิ นคดีเพื่อการรับชาระหนี้ ใด ๆ ของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่ องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหรือ
สอบทานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการคานวณผลการดาเนิ นงานและระดับความเสี่ยงของการ
ลงทุน เป็ นต้น
(ญ) ค่าใช้จ่ายของผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน
ในต่างประเทศ รวมทั้งค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น
ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนี ยมในการทารายการ ค่าใช้จา่ ยของผูด้ แู ลผลประโยชน์ใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็ นต้น
(ฎ) ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการชาระราคา รับชาระราคา ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น
ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ Settlement Advance หรือ Contractual
Settlement เป็ นต้น
(ฏ) ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและวิธีการคานวณค่าธรรมเนี ยมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ กับจานวนเงินที่จ่ายชาระจริง
(4) ค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยูใ่ นต้นทุนของค่าซื้ อหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้ อ
หลักทรัพย์และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนี ยมหรือค่านายหน้าการซื้ อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าธรรมเนี ยมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ
(ง) ค่าใช้จา่ ยในการติดต่อซื้ อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็ นต้น
(5) ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจาก
กองทุนตามจานวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จา่ ยนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.1070
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ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กาหนด
หมายเหตุ :
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 อื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับกองทุนตาม (5) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยแยกเป็ น
รายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ ชวนฉบับข้อมูลกองทุนรวมที่ผลู้ งทุนควรทราบและในรายงานประจาปี ซึ่งบริษัท
จัดการจะจัดทาเมื่อสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตแห่งประเทศไทย
15.3. ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี
15.3.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
15.3.3. ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (Switching Fee) : ไม่มี
15.3.4. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.5. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ : มี
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน
กาหนดโดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติซึ่งเป็ นกรณีที่บริษัทจัดการดาเนิ นการให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย
ตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
ดังกล่าวทราบ
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยม :
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนทุก
วันที่มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้จานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุนเป็ นฐานในการคานวณ
ค่าธรรมเนี ยม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
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15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย :
15.5.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีความประสงค์จะลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการ และได้
ดาเนิ นการดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบอย่างทัว่ ถึงภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันที่มีการลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ การเปิ ดเผยข้อมูลจะกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้
มัน่ ใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือ ณ สถานที่ ใน
การซื้ อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) เป็ นต้น
การลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ ให้ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังกล่าวเมื่อบริษัทจัดการได้ดาเนิ นการตามข้างต้นแล้ว
15.5.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มขึ้ นตามที่ระบุ
ไว้ในโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคานึ งถึงความสมเหตุสมผลกับสภาพปกติทางธุรกิจและประโยชน์ของลูกค้า
เป็ นสาคัญ และจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าอย่างทัว่ ถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้มนั ่ ใจได้
ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าว โดยอย่างน้อยจะจัดให้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และ ณ
สถานที่ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
15.5.2.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่าอัตราขัน้ สูงของ
ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเดิมตามที่ระบุไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มขึ้ น
15.5.2.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอัตราขัน้ สูงของ
ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเดิม ในรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการประสงค์จะขึ้ นค่าธรรมเนี ยม
หรือค่าใช้จา่ ยดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(ก) ในกรณีที่เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ นไม่เกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว บริษัท
จัดการจะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผลู้ งทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้ นดังกล่าว
(ข) ในกรณีที่การเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้ นเกินกว่าอัตราร้อยละ 5 ของอัตราขัน้ สูงดังกล่าว บริษัท
จัดการจะต้องได้รบั มติพิเศษ โดยไม่จาเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อ 15.5.2 วรรคหนึ่ ง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 และ 15.5.2.2 บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
15.5.3 ในกรณีที่กองทุนได้รบั ผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียก
เก็บค่าธรรมเนี ยมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
15.6. หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนและผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นอัตราที่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อตั ราภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษทั จัดการสงวนสิทธิใน
การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่ าว
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16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
การคานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดย
เทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ใช้ขอ้ มูลล่าสุดที่ประกาศหรือได้รบั จากสถาบันหรือหน่ วยงานอืน่ ใดที่ใช้อา้ งอิงอย่างเป็ นทางการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
อาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงที่จะประกาศแก้ไข
หรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
ในกรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะใช้ขอ้ มูลที่ใช้ในการคานวณ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ได้จาก
Bisnews ในกรณีที่ Bisnews ไม่ได้ประกาศมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้มลู ค่ายุติธรรมจาก
ธนาคารพาณิชย์ค่คู า้ ที่ได้เข้าทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงซึ่งบริษัทจัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการใช้มลู ค่ายุติธรรมดังกล่าวได้ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
2. บริษัทจัดการจะคานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนของกองทุน ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้
(ก) คานวณทุกสิ้ นวันทาการก่อนวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุน และประกาศภายในวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
(ข) คานวณทุกสิ้ นวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุน และประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ค) คานวณทุกสิ้ นวันทาการสุดท้ายของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทาการถัดไป
(ง) คานวณทุกสิ้ นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้วา่ จะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่ วยลงทุน
อย่างมีนัยสาคัญ และประกาศภายในวันทาการถัดไป
(2.2) คานวณและประกาศราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้
(ก) คานวณทุกสิ้ นวันทาการก่อนวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุน และประกาศภายในวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
(ข) คานวณทุกสิ้ นวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุนโดยใช้มลู ค่าหน่ วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ราคา และประกาศภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้ นวันทา
การที่คานวณนั้น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รบั การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
การประกาศข้างต้น บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่ง
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ของบริษัทจัดการ และจัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนที่ใช้ใน
การซื้ อขายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั ได้ บริษัทอาจ
พิจารณาประกาศทางช่องทางอืน่ ที่เหมาะสมแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท เช่น
หนังสือพิมพ์รายวันหรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว และบริษัท
จัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน จานวนหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
3. การใช้ตวั เลขทศนิ ยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือ
จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษัทจัดการจะดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษทศนิ ยม
ตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลักสากล
สาหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 4 ขึ้ น ส่วนมูลค่า
หน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะตัดทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 4 ตาแหน่ งโดยตัดทศนิ ยม
ตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่คานวณได้ใน (3.2)
(3.4) คานวณจานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลักสากล
แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยมเพียง 4 ตาแหน่ งโดยตัดทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์น้ันรวมเข้าเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
4. การคานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศเป็ นเงินบาท
สาหรับหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ บริษทั จัดการจะคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหรือ
ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลลาร์ (สรอ./บาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขายนั้น และใน
กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวหรือกรณีที่บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบ
ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้ นไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะประกาศแก้ไขหรือประกาศ
เพิ่มเติมในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยหน่ วยงานอื่นใดแทน หรือตามที่มี
ประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมได้
ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุน ภายใน 1 วันทา
การถัดไป
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ
จัดให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนที่ใช้ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุน

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB

68

(ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทาง
อื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่ งสตางค์ หรือต่างจากราคา
หน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ งสตางค์ขนไป
ึ้
แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะ
จัดทาและส่งรายงานให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มสี าเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(2) ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(3) ราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
(4) สาเหตุที่ทาให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(5) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุ
มาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหรือศูนย์ซอขายหลั
ื้
กทรัพย์ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทาให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ งมีผลต่อเนื่ องต่อการคานวณราคา
หน่ วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกาหนดอัตราดอกเบี้ ยผิดพลาด เป็ นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนให้
ถูกต้องนับแต่วนั ที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ งสตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ นอัตรา
ตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคานวณราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ที่พบ
ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่ วยลงทุนถูกต้อง และดาเนิ นการดังต่อไปนี้ เฉพาะวันที่ราคาหน่ วยลงทุน
ที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ งสตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ นอัตราส่วนตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
ราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
(1) จัดทารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้ นภายในวันทาการถัดจากวันที่พบว่า
ราคาหน่ วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัดจากวันที่คานวณ
ราคาหน่ วยลงทุนเสร็จสิ้ น เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่
บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดาเนิ นการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มสี าเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูล
ในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มกี ารแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์
รายวันอย่างน้อยหนึ่ งฉบับภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็ นหนังสือให้ผซู้ อหน่
ื้ วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้ซอหรื
ื้ อขายคืน
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หน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนา
รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทาตาม (1) ให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการ
ชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัท
จัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาเนาเอกสารที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองว่าการที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตา่ กว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยูน่ ้อยกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวน
หน่ วยลงทุนที่เหลืออยูน่ ้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอขาย
ื้
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจานวน
ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ด
เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วย
ลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อ
ชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู้ อหน่
ื้ วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจานวน
ซึ่งมีมลู ค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยูน่ ้อยกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ ขาดอยู่ หรือลดจานวน
หน่ วยลงทุนที่เหลืออยูน่ ้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจ
ควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซอขาย
ื้
หลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ อหน่
ื้ วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึง
หนึ่ งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน แต่ถา้
บุคคลดังกล่าวไม่มสี ถานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB

70

การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุนตาม 2(ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นจากราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จา่ ยในการประกาศ
การแก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จา่ ยในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซู้ อหน่
ื้ วยลงทุน
และผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่ อาจ
ควบคุมได้
17. ชื่อผูเ้ กี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ชื่อ : นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
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17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี วันที่ครบกาหนดตามอายุโครงการ
วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก วันที่ครบกาหนดตามอายุโครงการ
19. การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
19.1 บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานให้ความเห็นชอบแทนการขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุนก็ได้ ทั้งนี้ สานักงานอาจ
กาหนดเงื่อนไขให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขโครงการก่อนให้ความเห็นชอบก็ได้
(1) การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการขายและการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(2) การเพิ่มชนิ ดหน่ วยลงทุนที่ไม่ทาให้สิทธิที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนมีอยูเ่ ดิมด้อยลง
(3) การเปลี่ยนแปลงประเภทของทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุน
(4) การคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน หรือราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามข้อ 16
(5) กรณีอื่นใดนอกเหนื อจาก (1) (2) (3) และ (4)
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามวรรคหนึ่ งต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ไม่ทาให้ผลตอบแทน
และความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญหรือเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวง
19.2 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการโดยใช้วธิ ีการขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษมี
จานวนไม่เกินร้อยละ 55 หรือไม่เกินร้อยละ 80 ให้บริษัทจัดการส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติ
ไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์ เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองผลการนับมติน้ัน
19.3 การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่าสานักงานให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่อง
ดังกล่าว
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งมีผลให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวงได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึ้ นในกรณีดงั นี้
(ก) การลดมูลค่าขัน้ ตา่ ในการซื้ อหน่ วยลงทุน
(ข) การเพิ่มช่องทางในการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ค) การเพิ่มจานวนผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
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(ง) การเพิ่มความถี่ของการส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุน
รวมอย่างมีนัยสาคัญ
(จ) การลดเวลาส่งคาสัง่ ซื้ อขายหน่ วยลงทุนล่วงหน้าก่อนมีการเปิ ดให้ขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตอ้ งดาเนิ นการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
(3) การแก้ไขเพิ่มเติมชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์
(5) การแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมให้เป็ นไปตามข้อ 15.5.1 วรรค 2
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไป
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกาหนดอื่น ๆ :
20.1 การถือหน่ วยลงทุนเกินหนึ่ งในสาม
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะต้องถือหน่ วยลงทุนไม่เกินหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่
จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่า
หนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด และดาเนิ นการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุนของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจานวนไม่เกินหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ
กองทุนรวมนั้นภายในระยะเวลาที่ประกาศกาหนด หรือดาเนิ นการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 46/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
20.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่ องจากการใช้บริการของ
บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้น้ันต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรง
ของความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจาเป็ น เพื่อให้กองทุ น
ได้รบั ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ งให้แก่กองทุนที่อยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการ
ต้องกระทาด้วยความเป็ นธรรมและคานึ งถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (“Soft
Commission”) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยม
ตามแนวทางปฏิบตั ิที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ ได้ที่บริษัทจัดการ
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20.3 การวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยูข่ อง
บริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่อยู:่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
20.4 ข้อกาหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาหนดให้
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิ ติ
บุคคล สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ ึ่งมีถิ่นที่อยูถ่ าวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ึ่งมีถิ่นที่อยูท่ างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือ
มีไว้กบั FFI นั้น นอกจากนี้ ยังปรากฏด้วยว่าในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกาลังดาเนิ นการออกกฎหมายที่มี
ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า
“กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิ ยามของ FATCA ซึ่งถูกกาหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่ วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั
และบุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กาหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกาหนดให้ลกู ค้าบางประเภทต้องจัดทาเอกสารยืนยันตนตาม
หลักเกณฑ์ของ FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กาหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รบั ผลกระทบที่สาคัญ
ในสองกรณี คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 เป็ นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่ง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.
2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กาหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตน
ตามข้อกาหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน) มีหน้าที่ดาเนิ นการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชาระให้กบั
กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน
และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกาหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ
หรือระงับการทาธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจ
ทาให้กองทุนรวมไม่สามารถดาเนิ นการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดาเนิ นการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงอาจทาให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถทารายการผ่านทางผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ได้อีกต่อไป
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เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดาเนิ นงานรวมทั้งเพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษทั จัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระ
ผูกพันภายใต้ขอ้ กาหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่ง
รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุ นการขาย
และรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาเนิ นการดังนี้
(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด) ให้คายินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนาส่งข้อมูล (เช่น
ชื่อ ที่อยู่ เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จานวนเงินค่าขาย
คืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั เป็ นต้น)ที่มีอยูใ่ นบัญชีท้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ
ให้กบั หน่ วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนนาส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตาม
หัวข้อที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูล
เมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ
ข้อกาหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดาเนิ นการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึ้ นหากมีการดาเนิ นการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ข้างต้น ในกรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนปฏิเสธการดาเนิ นการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการ
กาหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดาเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจาเป็ นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบ
การดาเนิ นการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้ แล้ว และ/หรือได้ดาเนิ นการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คาสัง่ ซื้ อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดาเนิ นการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดาเนิ นการหักเงิน ณ ที่จา่ ยจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกาหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ต้องไม่ขดั กับกฎหมายของประเทศไทย
(4) ดาเนิ นการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทาให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวมได้รบั
ประโยชน์เพิ่มขึ้ น หากมีการดาเนิ นการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดาเนิ นการดังกล่าวถือเป็ นความจาเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทา
เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดาเนิ นการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมาย
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทาให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จา่ ย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่ง
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ในทางปฏิบตั ิบริษัทจัดการจะเลือกดาเนิ นการเฉพาะผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา
(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกาหนด)เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกาหนดเพื่อรองรับการดาเนิ นการตามที่บริษทั จัดการได้สงวนสิทธิ
ไว้ขา้ งต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง) จะดาเนิ นการตามข้อกาหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนาส่ง
ข้อมูลของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดาเนิ นการอื่นใดที่ราชการกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน
21. การดาเนินการกรณีบริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกาหนด :
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด บริษัทจัดการจะดาเนิ นการเปลี่ยนให้
บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้าง
มากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ าย
ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่รหู้ รือควรรูว้ า่ ไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุ
จาเป็ นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สานักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่จะคานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ นจากการ
เปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถ
ดาเนิ นการได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด บริษัทจัดการจะดาเนิ นการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษทั จัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวม
เป็ นการทั ่วไป :
ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมแบบเป็ น
การทัว่ ไป และการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบตั ิน้ันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้ งทุน บริษัทจะแก้ไข
เยียวยาความเสียหายโดยไม่ชกั ช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทยินยอมให้นา
ข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุ ญาโตตุลาการ
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคาสัง่ ที่ออกโดย
อาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอ้ กาหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย
ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ
คาสัง่ นั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดย
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอานาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนาม
ในข้อผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั การแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวง
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การที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้ อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุ มตั ิจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่อยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีสิทธิดงั นี้
(1) รับค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุน
ก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนี ยมในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จา่ ย
และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผู้
ถือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม"
(2) ปฏิเสธการจองซื้ อหรือสัง่ ซื้ อ หรือสัง่ ขาย หรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืน หรือคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน
ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(3) เลื่อนกาหนดการชาระคืนเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(4) รับชาระหนี้ เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี้ ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ตามที่ระบุไว้ใน
โครงการ
(5) ชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ “การชาระค่า
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
(6) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมและจดทะเบียนกองทุน
(ก) ยืน่ คาขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่ วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุน
(ข) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนเปิ ดต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย
เสียค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูก
ทาลาย
(ค) ดาเนิ นการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กาหนด
(ง) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายแล้วทั้งหมด ณ วันทาการสุดท้ายของเดือน ให้แก่
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
(จ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติม
จานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
(ฉ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจดั การกองทุนภายใต้หวั ข้อ "วิธีการแก้ไข
โครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
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(ช) จัดทาหนังสือชี้ ชวนใหม่ทุกรอบปี บัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้ นปี บัญชี และส่งให้แก่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ้ นปี บัญชีน้ัน
(ซ) ประกาศข้อมูล รายละเอียด การดาเนิ นการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
(ฌ) ดาเนิ นการเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ “การดาเนิ นการของบริษัทจัดการ
เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”
(ญ) จัดให้มีการชาระบัญชีตามหัวข้อ "การชาระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนเมื่อ
เลิกโครงการ"
(2) การบริหารกองทุน
(ก) จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รบั อนุ มตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนอย่างเคร่งครัด
(ข) นาเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น และซื้ อ ขาย ซื้ อลด ขายลด ไถ่
ถอน จาหน่ าย สัง่ โอน รับโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์ หรือ ฝาก ถอน ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้น้ันตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของโครงการ
ที่ได้รบั อนุ มตั ิ ทั้งนี้ โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นหลัก
(ค) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ง) สัง่ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ าย จ่ายโอน ตลอดจนชาระและรับชาระราคาค่า
หลักทรัพย์
(จ) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จา่ ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุน
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียก
เก็บจากผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม"
(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นงานของกองทุนภายใต้หวั ข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ย
ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม"
(ช) กาหนดราคาที่เป็ นธรรมของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อ
ใช้ในการคานวณทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าวิธี การคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ขณะที่คานวณมูลค่า
(ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าที่จาเป็ น เพื่อรักษา
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ฌ) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดาเนิ นการฟ้ องร้องบังคับคดี หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ในการดาเนิ นการตามข้อ “การรับชาระหนี้ เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สิน
อื่น”
(3) การจัดทาบัญชีและการรายงาน
(ก) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ข) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ้ นวันทาการนั้น
(ค) จัดทารายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้ นวันทาการนั้น
(ง) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วิธีการคานวณ
กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์
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และวิธีการดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง"
(จ) จัดทาและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
(4) การขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและงานทะเบียนหน่ วยลงทุน
(ก) จัดให้มีคาสัง่ จองซื้ อหน่ วยลงทุน คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน หรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
(ข) ขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการและหนังสือชี้ ชวน
(ค) จัดสรรหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่กาหนดในข้อ "การจัดสรรหน่ วยลงทุน" และ "การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ งั ่ ขายคืน
หน่ วยลงทุน"
(ง) ดาเนิ นการจัดสรรจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้ อคืนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การ
เลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือ “การชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
(จ) ดาเนิ นการยกเลิกจานวนหน่ วยลงทุนที่รบั ซื้ อคืนซึ่งได้รบั การจัดสรรแล้วในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการทา
การซื้ อขายหน่ วยลงทุนจานวนนั้น
(ฉ) ดาเนิ นการชดเชยราคาตามหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง"
(ช) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ
กาหนด
(ซ) เปิ ดบัญชีกองทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
(ฌ) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มิได้ทาการซื้ อขายและไม่มีหน่ วยลงทุนคงเหลืออยูใ่ นบัญชีกองทุนตามที่
ระบุเงื่อนไขไว้ในหัวข้อ "การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน"
(ญ) จัดให้มีรายงานข้อมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดาเนิ นการตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขาย
คืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” หรือข้อ “การชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น
แทนเงิน”
(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น
(ก) แต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ซงึ่ มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
และแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์อนื่ ตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขการ
เปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์" ทั้งนี้ โดยได้รบั อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(ข) แต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ค) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีทรัพย์สินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(ง) แต่งตั้งผูช้ าระบัญชีของกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(จ) แต่งตั้งหรือดาเนิ นการเป็ นนายทะเบียนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถ้ามี) ที่ทาหน้าที่เป็ นปรึกษาของบริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
โครงการ
(6) การดาเนิ นการอื่น ๆ
(ก) กระทานิ ติกรรม หรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอานาจกระทาได้ภายในขอบเขตของ
กฎหมาย
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(ข) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่
ข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ นั้น ให้ถือว่าบริษัท
จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ่ นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคาสัง่ ของสานั กงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาเนิ นการตามที่จาเป็ นเพื่อให้บริษัท
จัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่
2. ผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
2.1 สิทธิของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่าตอบแทนจากกองทุนสาหรับการทาหน้าที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) หน้าที่โดยทัว่ ไป
(ก) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ "สิทธิ หน้าที่
และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ" และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการโดย
เคร่งครัด
(ข) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วย
ลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คานวณไว้แล้วตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "วิธีการคานวณ
กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์
และวิธีการดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง" ของโครงการ
(ค) ให้ความเห็นชอบราคาที่เป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน ในกรณีที่บริษทั จัดการแสดงให้เห็นว่า
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ในขณะที่คานวณมูลค่า
(ง) รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาตามหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการ
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ดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(จ) ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือชาระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนเป็ นยอดรวมให้แก่ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(ฉ) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ของผูช้ าระบัญชี
(ช) รับเงินค่าขายหน่ วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
(ซ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบหากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคาสัง่ หรือข้อบังคับอื่นใดที่
ออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ฌ) ดาเนิ นการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อได้รบั คาสัง่ จากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ญ) ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามหัวข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” หรือข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือ “การรับชาระหนี้ เพื่อกองทุนรวม
ด้วยทรัพย์สินอื่น”
(ฎ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชาระบัญชีกองทุนจะเสร็จสิ้ นดูแลและตรวจสอบให้ผชู้ าระบัญชีปฏิบตั ิตาม
มาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที่ผชู้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามมาตรา 130 แห่ง
กฎหมาย ก.ล.ต. ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฏ) ดาเนิ นการรับและจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที่กาหนดตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการโดยผูด้ แู ล
ผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ไม่สามารถดาเนิ นการรับหรือ
จ่ายเงินได้ทนั เวลา
(ฐ) ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะต้องอนุ ญาตให้บริษัทจัดการหรือผูต้ รวจสอบบัญชีของกองทุนทาการตรวจสอบบัญชี
หลักทรัพย์ บัญชีของกองทุน และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนได้ภายในเวลาทาการปรกติของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ฑ) ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีของกองทุน หรือผูส้ อบบัญชีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือผูส้ อบบัญชีอสิ ระ หรือผูช้ าระบัญชี
ของกองทุน หรือหน่ วยงานผูม้ ีอานาจควบคุมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ขอคาชี้ แจงไม่วา่ จะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็ตาม
เกี่ยวกับการกระทาการใดๆที่มผี ลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์ หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอืน่ ใดเกี่ยวกับกองทุน
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะต้องทารายงานเกี่ยวกับคาขอดังกล่า วพร้อมรายงาน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ได้กระทาไปแล้ว หรือที่จะกระทาต่อไปให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชกั ช้า
(ฒ) ดาเนิ นการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุ ญาตนาเงินตราเข้าออกประเทศตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ โดยจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการปริวรรตเงินตรา (ถ้ามี)
(ณ) ดาเนิ นการชาระราคาหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้ บั ฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี)
(ด) รับชาระเงินจากการขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปั นผลและดอกเบี้ ยจาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านทางผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ และดาเนิ นการส่งเงินกลับมายังประเทศไทยตาม
คาสัง่ ของบริษัทจัดการ รวมทั้งคานวณมูลค่าทรัพย์สินที่ไปลงทุนในต่างประเทศเป็ นเงินต่างประเทศและแปลงเป็ นเงิน
บาทเพื่อคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ถ้ามี)
(ต) นาส่งภาษีที่เกี่ยวเนื่ องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(ถ) หน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ก.ล.ต.กาหนด โดยจะปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ
ประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(2) หน้าที่ในการรับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สิน
(ก) รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดแู ลรักษาอยูจ่ นกว่าจะเลิกกองทุนพร้อมทั้งดูแลให้การ
เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือ
ฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ที่บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุ ญาตหรือตกลงเป็ นอย่างอื่นทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินต้องได้รบั ความยินยอมจากบริษัทจัดการ
(ข) จดทะเบียนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รบั มอบมาและจาเป็ นต้องทาการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัท
ผูอ้ อกหลักทรัพย์น้ัน
(ค) จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนและสถานที่เก็บรักษาโดยจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบและต้อง
ยินยอมให้ตวั แทนของบริษัทจัดการเข้าร่วมในการตรวจสอบดังกล่าวด้วย
(ง) จัดทาบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รบั ฝากไว้ รวมทั้งจัดทาบัญชีแสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุน
(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
การรับเงินปั นผล การรับดอกเบี้ ยและหรือหน่ วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รบั รวมทั้งดาเนิ นการ
รับหรือจ่ายเงินตามสิทธิน้ัน ๆ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งป้องกันการเสียสิทธิที่มี
อยูห่ รือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์น้ัน ๆ
(ฉ) จัดให้มีผรู้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(3) ส่งมอบ รับมอบหลักทรัพย์
(ก) ส่งมอบ รับมอบ จองซื้ อตามสิทธิ จาหน่ ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินตลอดจนชาระและรับ
ชาระราคาหลักทรัพย์ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดาเนิ นการ
(ข) ส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินของกองทุนผ่านผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
(ค) ติดตามดูแลให้ผรู้ บั ฝากทรัพย์สินหรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศรับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน
ตามคาสัง่ บริษัทจัดการ (ถ้ามี)
(4) การรายงาน
(ก) รายงานต่อบริษัทจัดการเกีย่ วกับเรื่องดังนี้
1 รายงานฐานะการลงทุนเป็ นรายวัน
2 รายงานรายละเอียดการรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้ นวันทาการขายหรือรับ
ซื้ อคืน และคานวณดอกเบี้ ยค้างรับ
3 รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อม
คานวณดอกเบี้ ยค้างรับ (ถ้ามี) เป็ นรายวัน
4 รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ ซื้ อหลักทรัพย์และลูกหนี้ ค่าขายหลักทรัพย์เป็ นรายวัน
5 รายงานเกี่ยวกับงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็ นรายเดือน
6 รายงานเงินปั นผลค้างรับของกองทุนทุกครั้งที่มีรายการเงินปั นผลค้างรับเกิดขึ้ น
7 รายงานอื่นใดที่บริษัทจัดการร้องขอและผูด้ แู ลผลประโยชน์ตกลงรับดาเนิ นการให้ ทั้งนี้ โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการบริการดังกล่าวจากกองทุนได้
8 รายงานข้อร้องขอของบริษัทจัดการซึ่งยังไม่ได้รบั คาชี้ แจงทุกสิ้ นเดือน
(ข) รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการจนก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่
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วันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รถู้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(5) ความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจัดการในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าว
เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทาผิดโดยจงใจหรือการไม่ปฏิบตั ิตามที่ได้ตกลงไว้กบั บริษัทจัดการ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแู ลรักษาประโยชน์ของผู้
ถือหน่ วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาเนิ นการตามที่
จาเป็ นเพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนิ นการดังกล่าวรวมถึงการลง
ลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้ง
ปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทานั้นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทน
ในการทาหน้าที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนิ นการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดาเนิ นการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนิ นการขอมติ ให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอานาจดาเนิ นการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแล
ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อกี ฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) มีคาสัง่ ศาลให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ม้ ละลาย
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่ ง
ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(4) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือ
กรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
ประกาศ คาสัง่ ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็ นการเพิ่ม
ภาระหน้าที่แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าวต่อไป ผูด้ แู ลผลประโยชน์มี
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สิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(5) ในกรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวน
หน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ล
ผลประโยชน์
(6) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
แต่วนั ที่บริษัทจัดการทราบเหตุดงั กล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่แก้ไขเสร็จสิ้ น ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์มิได้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาเนิ นการขออนุ ญาตเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ครบกาหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รบั อนุ ญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทนผูด้ แู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
(7) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์นาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่ เกี่ยวข้องไปเปิ ดเผย
หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แกผูด้ แู ลผลประโยชน์เอง
บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ทนั ที
เนื่ องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให้กองทุนรวมต้องมีผดู้ แู ลผลประโยชน์
ดังนั้น ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 2 ผูด้ แู ลผลประโยชน์น้ันจะต้องทาหน้าที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์
ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนถึงการ
ดาเนิ นการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ้ น และผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าที่ได้ทนั ที หรือปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มีนัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และหรือ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
3. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 2595300
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ชื่อ : นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 2595300
ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด 316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 2595300
หรือบุคคลอืน่ ที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบตั ิการบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19 เลขที่ 1
ซอยราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
5. ผูจ้ ดั จาหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ไม่มี
6. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืน :
ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2888 8888
และสาขาต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
ในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนให้สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม ผูส้ นับสนุ นการ
ขายหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ
เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตั้ง
จะต้องปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูก่ ่อนแล้ว
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สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
6.1 สิทธิของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนี ยมสาหรับการทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนตามสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับการ
ขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดของบริษัทจัดการ
(2) บอกเลิกสัญญาทางธุรกิจเกีย่ วกับการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดของบริษัทจัดการกับผูส้ นับ
สนับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
(1) จัดให้มีสถานที่สาหรับจัดวางเอกสารเผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ ของกองทุน ณ สานักงานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี)
รวมทั้งดาเนิ นการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน ราคารับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน รวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจาเป็ น
(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน หนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญที่ผลู้ งทุนควรทราบ
คู่มือผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน คาสัง่ ขายหน่ วยลงทุน คาขอใช้บริการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ คาขอใช้บริการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนที่จาหน่ าย หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ให้แก่ผสู้ นใจจะลงทุน ตามที่บริษัทจัดการได้
จัดเตรียมให้
(3) ในกรณีที่ผสู้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนประสงค์จะจัดทาหรือใช้เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ หรือ
กองทุน ซึ่งบริษัทคู่สญ
ั ญาหรือบุคคลอื่นใดเป็ นผูจ้ ดั ทาขึ้ น ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ ว ยลงทุนจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ้ นเนื่ องจากเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวนั้นเองทั้งสิ้ น
(4) ในกรณีที่ผสู้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของผูล้ งทุนจะต้องทาสัญญากับผูล้ งทุนที่ครอบคลุม
ขอบเขตการให้บริการ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทนายหน้า และต้องไม่มีขอ้ ความที่ปฏิเสธความ
รับผิดชอบต่อลูกค้าจากการกระทาหรือละเว้นการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วย
ลงทุนหรือพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน รวมถึงการเปิ ดเผยให้ผลู้ งทุนทราบในกรณีที่ปฏิบตั ิแตกต่าง
จากการซื้ อกับบริษัทจัดการโดยตรง
(5) กรณีที่ผสู้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนซื้ อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (Omnibus
Account) ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) มีระบบในการปฏิบตั ิงานที่ทาให้มนั ่ ใจได้วา่ ลูกค้าจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างสุจ ริตและเป็ นธรรมเกี่ยวกับการจัดทา
บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งไม่เปิ ดเผยชื่อ
(ข) ตรวจสอบหรือดาเนิ นการให้มีการตรวจสอบว่า มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชี Omnibus Account
ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนใดเกินกว่าหนึ่ งในสาม ของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
(ค) แจ้งบริษัทจัดการจะทราบโดยทันทีเมื่อปรากฏว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีน้ันถือหน่ วยลงทุนของ
กองทุนใดเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมด
(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสาม ของจานวนหน่ วยลงทุนที่
จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนใด รวมในจานวนเสียงในการขอมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในบัญชีดงั กล่าว
(จ) ในกรณีที่ผสู้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนประสงค์จะปฏิบตั ิต่อลูกค้าในเรื่องใด ซึ่งมีผลทาให้ลกู ค้าได้รบั เงื่อนไข
หรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนแบบเปิ ดเผยชื่อ ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนต้องแจ้งให้
ผูล้ งทุนทราบ และจัดให้มีหลักฐานที่แสดงว่า ผูล้ งทุนได้ทราบและยอมรับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกัน
นั้นแล้ว โดยเงื่อนไขต้องไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต.
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(6) กรณีขายหน่ วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ต้องจัดทาบันทึกข้อมูลส่วนตัว (Customer’s Profile) ของผูล้ งทุนแต่ละ
รายที่เปิ ดบัญชีกองทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน และผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูล
ดังกล่าวให้เป็ นปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(7) ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใด ๆ ที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ที่ผลู้ งทุนควรทราบ และ
ต้องปฏิบตั ิต่อผูล้ งทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
(8) เปิ ดเผยหรืออธิบายข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ผลู้ งทุนทราบ
(ก) รายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ทาธุรกิจเกี่ยวข้องกับการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ข) ชื่อ ที่อยูข่ องบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนรวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของพนักงาน
ของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน รวมถึงบุคคลที่ได้รบั มอบหมายที่ทาหน้าที่ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ค) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที่ผลู้ งทุนได้รบั คาแนะนาตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
(9) จัดทาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า การลงทุนในหน่ วยลงทุนดังกล่าวพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
มิได้มีการให้คาแนะนาใดๆ แก่ผลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในกรณีที่การลงทุนในหน่ วยลงทุนเกิดจากความประสงค์
ของผูล้ งทุนหรือของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเอง
(10) รับชาระเงินค่าจองซื้ อ หรือค่าซื้ อหน่ วยลงทุน และรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนจากผู้
ลงทุน
(11) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน เพื่อให้มนั ่ ใจว่าเป็ นบุคคลเดียวกัน รวมถึง
ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
(12) ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามมูลค่าที่บริษัทจัดการคานวณและประกาศมูลค่าตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ ชวน
ของกองทุน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ ตามกฎหมายที่ควบคุมการ
ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์กาหนดไว้
(13) จัดทาและส่งมอบหลักฐานการรับเงินค่าจองซื้ อ หรือการซื้ อหน่ วยลงทุน
(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ทรัพย์สินหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน หรือผูล้ งทุน
(15) ยืนยันการซื้ อ หรือขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
(16) คืนเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนให้แก่ผทู้ ี่ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(17) รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(18) ดาเนิ นการอื่นใดตามที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คาสัง่ หนังสือซักซ้อม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ที่ออกโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่ของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วย
ลงทุน ทั้งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีขนในอนาคต
ึ้
7. ผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
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8. ผูล้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา :
9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
ภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย ก.ล.ต. กรณีที่บริษัทจัดการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน สิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของที่ปรึกษาการลงทุนให้เป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัทจัดการกับที่ปรึกษาการลงทุน
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
9.2. ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและการลงทุนที่มีใบอนุ ญาตในการประกอบธุรกิจเป็ นที่ปรึกษาการ
ลงทุนให้เป็ นที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ เพื่อให้คาแนะนาทางด้านการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
ต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อให้การลงทุนของกองทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน ที่ปรึกษาที่บริษัทจัดการอาจจะแต่งตั้งขึ้ นดังกล่าวนั้น จะไม่มีอานาจควบคุมการ
ดาเนิ นงานของบริษัทจัดการแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดาเนิ นการขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งที่ปรึกษาการ
ลงทุนดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บริษัทจัดการอาจตกลงให้คา่ ตอบแทนแก่ที่ปรึกษาการลงทุน
ซึ่งบริษัทจัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวเอง
10. ผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
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12. คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนยินยอมให้บริษัท
จัดการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขการลงทุน" ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการดาเนิ น การ
ตามที่กาหนดในหัวข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน" หรือ "การไม่
ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน"
เนื่ องจากกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถขาย
คืนหน่ วยลงทุนแตกต่างไปจากอัตราส่วนและวันเวลาที่บริษัทจัดการกาหนดได้
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี
วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน่ คาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอน
หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน
30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่
นายทะเบียนนัดหมาย
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ
หากการโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2556
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือ บริษัทจัดการไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ได้

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB

90

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดั การ โดยบริษัทจัดการจะทาการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการลงทุนได้ต่อเมื่อได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ซึ่งคิดตาม
จานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายแล้วทั้งสิ้ นของโครงการ ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนตามที่บริษัทจัดการได้กาหนดขึ้ น และในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่า
หนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้าของบัญ ชี
แบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (Omnibus Account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้น
ในส่วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เป็ นไปภายใต้หวั ข้อ "วิธีการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบั เงินคืนเมื่อโครงการสิ้ นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผชู้ าระบัญชีที่สานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าระบัญชี โดยจะได้ดาเนิ นการให้มีการจาหน่ ายทรัพย์สินของโครงการ ชาระ
ภาระหนี้ สินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้หวั ข้อ "การชาระบัญชีกองทุนรวม
และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"
13.7. สิทธิประโยชน์อนื่ ๆ :
สิทธิในการจานาหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่ วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย แต่ท้งั นี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียน
การจานาให้แก่ผรู้ บั จานาที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านั้น
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่ วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้ อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ
ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่
ได้รบั การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทน
หรือการคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่ วยลงทุนชนิ ดนั้น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
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14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคาขอเปิ ดบัญชีและใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนที่
กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ด
บัญชี" และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ น
การขายหน่ วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดาเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผจู้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและ
จะต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการ
ได้รบั ชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อนั้นได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่บริษัทจัดการออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานแสดง
สิทธิในหน่ วยลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน 2 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ ซื้ อหรือ
ขายคืนหน่ วยลงทุน และมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั้งเป็ นผูไ้ ด้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน
อนึ่ ง ในกรณีที่เป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนเงินที่ผู้
ลงทุนชาระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเท่านั้น มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการได้รบั จัดสรรหน่ วย
ลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจานวน
หน่ วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรร
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่ วยลงทุนมอบให้แก่ผู้
ถือหน่ วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชาระหนี้ หรือมีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาระหนี้ ได้ บริษัทจัดการจะรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอืน่ ทั้งที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผอู้ อกตราสาร
แห่งหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ ีสิทธิ
ในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB

92

16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นาทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจาหน่ ายทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชาระหนี้ ในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ เว้นแต่
กรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ตกลงรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สิน
ดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษทั จัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จา่ ยในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสารอง
รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงิน
ได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ คืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิน้ันภายใน 45 วัน
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชาระ
หนี้ ตามตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษทั จัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุ โลม
16.1.5 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.6 ก่อนการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจานวนหน่ วยลงทุนที่
จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นมากกว่า
การถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชาระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและ
ความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
16.1.7 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ บริษัทจัดการจะนาทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และจะดาเนิ นการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว
ต่อไปเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจาหน่ ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสาคัญ และในระหว่างที่
บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.2 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ บริษัท
จัดการจะดาเนิ นการให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายที่มชี ื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตรา
สารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการ
รับชาระหนี้ ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดาเนิ นการดังกล่าว บริษัทไม่ตอ้ งนาตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคานวณ
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB

93

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชาระหนี้ ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุทธิ
ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จา่ ยก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มี
การจาหน่ ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิน้ันไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จา่ ย
ในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็
ได้
การชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ปรากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนด เท่านั้น
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิ ษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่ วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการ
จากัดสิทธิใด ๆ แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดใน
ข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจากัดการถือหน่ วย
ลงทุนตามประกาศคณะกรรมกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและ
หน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือ บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน :
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่ วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับข้อจากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
การดาเนิ นการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาเนิ นการไปตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้ง
ปวงเห็นชอบให้ดาเนิ นการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ให้ดาเนิ นการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามติน้ัน
เสียไป
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ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติ
พิเศษของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผู้
ถือหน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิ ดหน่ วย
ลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่
กาหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กาหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนี้ แล้ว ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ด้วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกชนิ ด โดยแต่ละชนิ ดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่
กรณี
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รบั มติเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่ งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสาคัญที่เป็ นไป
ตามและไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดย
อาศัยอานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญต้องได้รบั มติพิเศษของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ให้รวมถึง
(ก) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
เสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
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(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใดต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้
ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้
รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจาเป็ นให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนพร้อมกับการส่ง
รายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
1. เมื่อมีจานวนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใด ๆ
2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ด ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองด
เว้นกระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
3. เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจานวนหน่ วยลงทุนที่
จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
4. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทัว่ ไป หาก
ปรากฏว่า
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ งเกินกว่าหนึ่ งในสามของ
จานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(ข) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดาเนิ นการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่ วยลงทุนโดยรูเ้ ห็นหรือตกลงกับ
บุคคลอื่น อันเป็ นการปกปิ ดหรืออาพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ใดที่ประสงค์จะถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
เพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
5. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
ว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
เป็ นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้ดาเนิ นการแจ้งบริษัทจัดการจะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทาการชี้ แจง แสดงเหตุผล
ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีการชี้ แจง หรือชี้ แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรือทาให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้ง
กองทุนรวมเป็ นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปอย่างแท้จริง และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ บริษัท
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ 3 เดือน CB

96

จัดการจะทาการแก้ไข หรือดาเนิ นการใด ๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สัง่ ได้ หรือดาเนิ นการแล้วแต่ไม่สามารถทาให้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปอย่างแท้จริง
6. เมื่อกองทุนครบกาหนดอายุโครงการ
22.2. การดาเนิ นการของบริษทั จัดการเมื่อเลิกกองทุนรวม :
เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 บริษัทจัดการจะดาเนิ นการดังต่อไปนี้
เพื่อเลิกกองทุน
(ก) ยุติการรับคาสัง่ ซื้ อและคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนตั้งแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็ น
หนังสือให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้อ
22.1
(ค) จาหน่ ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1
เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้เพื่อชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนภายใน 10 วันทา
การนับแต่วนั ทาการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 และเมื่อได้ดาเนิ นการชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็ น
การเลิกกองทุน
เมื่อได้ดาเนิ นการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยูจ่ ากการดาเนิ นการตาม (ค)
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชาระบัญชีของ
กองทุนรวม
ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนเพราะเหตุที่ทราบกาหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดาเนิ นการ ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเป็ นหนังสือให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์และสานักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่ วยลงทุน
ของกองทุนรวมนั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5
วันทาการ
(2) ดาเนิ นการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนและผูล้ งทุนทัว่ ไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวม
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์
หรือโดยจัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น
(3) จาหน่ ายทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝาก
ประเภทออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้ นก่อนวันเลิกกองทุน
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผูช้ าระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื่อทาหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี้ สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน
รวมทั้งทาการอย่างอื่นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้ น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด สาหรับค่าใช้จา่ ยและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหัก
จ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผูช้ าระบัญชีจะดาเนิ นการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิเท่าที่คงเหลืออยูต่ ามสัดส่วนจานวนหน่ วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
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เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยูใ่ ห้ผชู้ าระบัญชีจดั การ
โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุ มตั ิจากสานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัท
จัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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คู่มือผูล้ งทุน Investor Guide
สิทธิของผูล้ งทุน Rights of Investors
1. สิทธิในการได้รบั ทราบรายชื่อบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บุคคลธรรมดา หรือนิ ติบุคคลเป็ นตัวแทน
สนับสนุ นเพื่อการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน The right to obtain a list of all management companies which
have appointed any individuals or juristic persons to be their fund selling agents.
2. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกีย่ วกับชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุ น
รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัวของพนักงานผูท้ าหน้าที่ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของนิ ติบุคคลดังกล่าว The
right to obtain information concerning the names and addresses of the Management Company, underwriters
and distributors, as well as the names, addresses and identification numbers of staff who perform the duty of
selling and redeeming mutual funds of such juristic persons.
3. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที่ได้รบั คาแนะนาเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนนั้น
ตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน The right to obtain
information concerning the risks related to mutual fund recommended as well as warnings and description of
the risks of investing in mutual funds.
4. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้ งทุนหรือต่อการตัดสินใจ
ลงทุน เช่น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูใ่ นขัน้ ตอนการดาเนิ นการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวม
กองทุนรวม The right to obtain the facts which substantially affect the rights and benefits of investors or
investment decision, such as selling of mutual fund which is under the process of amalgamation or merge.
5. สิทธิในการได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนี ยมหรือผลตอบแทนที่ตวั แทน
อาจได้รบั จากการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน The right to obtain information concerning conflict of interest, such
as fees or compensation which a distributor may receive from subscribing or redeeming of mutual funds.
6. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้ งการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็ นการขายโดยผูล้ งทุนมิได้รอ้ งขอ (Cold Calling)*
ผูล้ งทุนมีสิทธิดงั นี้ The right to refuse any contact without a request of investor (cold calling), in which the
investor shall have the following rights:
1) ขอทราบชื่อผูต้ ิดต่อ ชื่อนิ ติบุคคลที่ผตู้ ิดต่อสังกัด To request the name of contact person and name of juristic
person which the person making contact performs duties for.
2) วัตถุประสงค์ในการติดต่อ The objective of the contact.
3) สิทธิที่ผลู้ งทุนจะแสดงเจตนาว่า ไม่ตอ้ งการได้รบั การติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.
7. สิทธิของผูล้ งทุนที่ไม่ใช่ผลู้ งทุนสถาบันที่จะยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนหรือขายคืนหน่ วยลงทุนในกรณีที่เป็ นการ
ขายโดยผูล้ งทุนมิได้รอ้ งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption
order in the case of cold calling.
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การร้องเรียน Complaint
1. วิธีการร้องเรียน Procedures for making a complaint
ผูล้ งทุนสามารถร้องเรียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงการร้องเรียนโดยทางวาจาที่มีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่
เกี่ยวกับ The investor can file a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing,
concerning.
 การดาเนิ นธุรกิจของบริษัทหรือตัวแทน หรือ the operation of the Company or its distributors, or
 การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานบริษัทหรือของตัวแทนอย่างมีนัยสาคัญ หรือ the performance of duties by the
staff of the Company or its distributors, or
 เกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่ผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือคาสัง่ ของทางราชการที่บริษัทหรือตัวแทนต้องถือปฏิบตั ิ เช่น กระทา
ไม่สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขัดต่อโครงการจัดการกองทุนรวม หรือหนั งสือชี้ ชวนของกองทุน หรือการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญต่อลูกค้า หรือการกระทาใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า เป็ นต้น an act in
violation of laws, regulations or orders of the authorities which must be observed by the Company or its
selling agent for example, a dishonest act, an act in violation of the code of ethics or in contravention of the
mutual fund management project or the fund prospectus, the disclosure of material information to customers
or any act which causes damage to the assets of customers etc.
2. สถานที่รอ้ งเรียน Where to file a complaint
 บริษัทจัดการ Management Company
ส่วนบริการลูกค้า
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จากัด
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2276-2239 e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com
Customer Service Department
Kasikorn Asset Management Co., Ltd.
400/22 KASIKORNBANK Bldg. 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road Samsen Nai, Phaya Thai
Bangkok 10400 Telephone No. 0-2673-3888 Facsimile No. 0-2276-2239
e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com
 ฝ่ ายกากับธุรกิจจัดการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2695 9999 http://www.sec.or.th
The Office of the Securities and Exchange Commission Thailand
333/3 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900
Telephone No. 0-2695 9999 http://www.sec.or.th
 ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนทุกแห่ง All fund selling agents
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