กองทุนรวมสาหรับผูม้ ีเงินลงทุนสูงเท่านั้น
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K Foreign Fixed Income 6MBY Fund Not for Retail Investors : KFF6MBY-BR
ผูล้ งทุนไม่สามารถขายคืนหน่ วยลงทุนนี้ ในช่วงเวลา 6 เดือนได้
และกองทุนนี้ ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร
ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้ งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจานวนมาก
ลักษณะสาคัญ
อายุโครงการ
ประมาณ 6 เดือนโดยไม่ตา่ กว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วัน
วันที่ที่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตั้งและ 4 เมษายน 2565
จัดการกองทุน
ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 5 - 18 เมษายน 2565
ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอัตราผลตอบแทน
1. ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
2. นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
มีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ที่เสนอขายในต่างประเทศและ
หรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ
สาหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน
และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการป้ องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วน
ของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุน
ในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
กองทุ นจะเน้น ลงทุ นในตราสารหนี้ ที่ มีอนั ดับความน่ าเชื่อถื ออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุ นได้ (Investment Grade)
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่ าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment
grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ นั้นได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่
กองทุนลงทุนเท่านั้น
การป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า เพื่อป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวนมูลค่าเงินลงทุนใน
ต่างประเทศ
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3. ประมาณการอัตราผลตอบแทน
เมื่อสิ้ นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอตั ราผลตอบแทนประมาณร้อยละ
0.50 โดยเฉลี่ ย ต่ อ ปี ของเงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรก ซึ่ ง ค านวณจากการลงทุ น ส าหรั บ ระยะเวลาประมาณ 6 เดื อ น
มีรายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนดังนี้

ตราสารที่ลงทุน*

เงินฝาก Bank of China,
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เงินฝาก Agricultural Bank of China,
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Qatar National Bank,
ประเทศกาตาร์
เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank,
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เงินฝาก Commercial Bank of Qatar,
ประเทศกาตาร์

อันดับความ
น่าเชื่อถือของ
ผูอ้ อกตราสาร**

ประมาณการ
ผลตอบแทน
ของตราสาร
ในรูปเงินบาท
(ต่อปี )***

สัดส่วน
การลงทุน
โดยประมาณ*

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้รบั
ในรูปเงินบาท
(ต่อปี )

A1/Moody's

0.75%

19.00%

0.14%

A1/Moody's

0.60%

19.00%

0.11%

Baa1/Moody's

0.65%

19.00%

0.12%

Aa3/Moody's

0.72%

19.00%

0.14%

A1/Moody's

0.77%

19.00%

0.15%

A3/Moody's

0.55%

5.00%

0.03%

100.00%

0.69%

รวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)****
ประมาณการผลตอบแทนที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั เมื่อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี )

(0.19%)
0.50%

*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจาเป็ นและสมควร
เพื่ อ รักษาผลประโยชน์ ของผูล้ งทุ น เป็ นสาคัญ โดยการเปลี่ ยนแปลงนั้ น ต้อ งไม่ ทาให้ค วามเสี่ ยงของทรัพ ย์สิน ที่ ล งทุ น
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุ
ไว้ขา้ งต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จากัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทน
ของตราสารที่ ล งทุ น อาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงได้ ทั้ งนี้ การเปลี่ ย นแปลงดั งกล่ า วอาจท าให้ผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ นไม่ ได้รับ
ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
** สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ่ งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่บริษัทจัดการ
จะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน
*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที่ 1 เมษายน 2565
**** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนี ยมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณี ที่
กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการ
จัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
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คาถาม/คาตอบเกี่ยวกับกองทุนรวม
1. ลักษณะที่สาคัญของกองทุน
1.1 กองทุน นี้ เป็ นกองทุ นที่ มีการกาหนดประเภทของผูล้ งทุน หรือมี การแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุ นหรือไม่
อย่างไร
กองทุนนี้ เป็ นกองทุนสาหรับผูม้ ีเงินลงทุนสูงเท่านั้น และไม่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน
1.2 กองทุนนี้ มีจานวนเงินทุนของโครงการเท่าใด
10,000 ล้านบาท โดยบริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่ วยลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการได้ โดยจะแจ้ง
ให้ผูล้ งทุ น ทราบในหนั งสื อชี้ ชวนส่ วนสรุ ปข้อมูลสาคัญ ก่อนการเสนอขาย ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของ
จานวนเงินทุนของโครงการ
1.3 กองทุนนี้ เหมาะสมที่จะเป็ นทางเลือกสาหรับเงินลงทุนลักษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี้ เป็ นระยะเวลา
เท่าใด
การลงทุนในกองทุนนี้ เหมาะกับเงินลงทุนส่วนที่ผูล้ งทุนยอมรับความเสี่ยงจากการขาดทุนได้ตา่ ถึงปานกลาง
อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากเป็ นกองทุนที่มีอายุประมาณ 6 เดือน และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่สามารถสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุ นด้วยตนเองได้ เงิน ลงทุ นที่ จะน ามาลงทุ นในกองทุ น นี้ จะต้องเป็ นเงิน ส่ วนที่ สามารถลงทุ น ได้ต ามอายุ
กองทุน
1.4 ปั จจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อเงินลงทุนของผูล้ งทุน
 กรณีที่ผอู ้ อกตราสารไม่สามารถชาระเงินและดอกเบี้ ยตามกาหนดระยะเวลา
 กรณีที่รฐั บาลเลิกค้าประกันเงินฝาก
 กรณี ที่เกิดความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปลี่ยนทาให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินกลับได้ตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ กาหนด หรือสามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศได้ แต่ไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาใน
ประเทศได้
 กรณีที่สถาบันผูร้ บั ฝากเงินชาระคืนเงินฝากก่อนครบกาหนด หรือใช้สิทธิใดๆ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
เงินฝาก
1.5 กองทุนนี้ มีผปู ้ ระกันเงินทุนหรือมุ่งเน้นจะคุม้ ครองเงินต้นหรือไม่ อย่างไร
กองทุนนี้ ไม่มีผปู ้ ระกันเงินทุนและไม่คุม้ ครองเงินต้น
1.6 กองทุนนี้ มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร
เมื่อสิ้ นสุดอายุโครงการ
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2. ข้อกาหนดในการซื้ อขายและโอนหน่วยลงทุน
2.1 กองทุนนี้ มีวิธีการขายและรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
การขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขัน้ ตา่ ในการลงทุนครั้งแรก

500,000 บาท

ทั้งนี้ ผูล้ งทุ นสามารถซื้ อหน่ วยลงทุ นได้ในเวลาที่บริษัทจัดการกาหนด และระบุไว้ในหนั งสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูล
สาคัญ
การเปิ ดบัญชี
สาหรับผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคา
ขอเปิ ดบัญชีกองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการเปิ ดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกาหนด
กรณีบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความ
ถูกต้อง
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจ
กาหนดเพิ่มเติมในอนาคต

กรณีนิติบุคคล
1) สาเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
บริษัท
3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอานาจลงนามแทน
นิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
4) สาเนาบัตรประชาชนของผูม้ ีอานาจลงนาม
แทนนิ ติบุคคล
หรือหลักฐานอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจกาหนด
เพิ่มเติมในอนาคต

วิธีการสั ่งซื้ อหน่วยลงทุน
1. ซื้ อหน่วยลงทุนด้วยตนเองกับบริษทั จัดการหรือผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ดว้ ยตนเองกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพื่อแสดงความจานงใน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้องชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจานวนที่ระบุไว้ในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยชาระเป็ น
เงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใด โดยในกรณี ที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผูส้ งั ่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชี เงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชี จองซื้ อกองทุ น บลจ.
กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิ ชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด
(มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกาหนด
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กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอาจชาระเป็ นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์
คาสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ทนั ที และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามกองทุน
กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนรายอื่น ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอาจชาระ
เป็ นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด โดยผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อ
เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก์ หรือบัญชีอื่นที่
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกาหนด
กรณีที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องลง
วันที่ให้บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทาการถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย
2. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ ต (K-Cyber Invest)
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ลงนามในคาขอใช้บริการซื้ อขายหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ และหนังสือขอให้หกั บัญชี
เงินฝากของธนาคารที่บริษัทจัดการกาหนด สามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว
ผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนทางอินเตอร์เน็ ตกองทุนรวมกสิกรไทย) www.kasikornasset.com
3. ซื้ อหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชั ่น K-My Funds และ K PLUS
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยวิธีหกั เงินจากบัญชีเงินฝากผ่านโมบายแอปพลิเคชัน่ K-My Funds
และ K PLUS โดยสามารถดาวน์ โหลดและสมัครบริการ K-My Funds และ K PLUS ได้ผ่าน App Store (iOS) และ
Play Store (Android)
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนก่อนสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนได้ หาก
มีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนครบตามจานวนเงินทุนของโครงการ โดยจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั เงิน
ค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้ทารายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการจัดสรรหน่ วยลงทุนและผูส้ งั ่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุ นจะไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้ นได้ เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจากบริษัทจัดการเป็ นกรณี
พิเศษ
กองทุ น สงวนสิ ทธิ ที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุ นของกองทุ นกับหรื อเพื่อประโยชน์ ของประเทศสหรัฐอเมริ กา
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา
รวมถึ งกองทรัพ ย์สิ น ของบุ ค คลดังกล่ า วและบริ ษั ท หรื อ ห้า งหุ ้น ส่ ว นซึ่ งจัด ให้มี ขึ้นและด าเนิ น กิ จ กรรมใน
สหรัฐอเมริกา
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อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณา
แล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายใน
อนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึง
กรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
ในการชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องชาระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจานวนด้วยเงิน เว้นแต่
เป็ นการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามที่บริษัทจัดการกาหนดเพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุน

วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
กรณี ที่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชาระค่าสัง่ ซื้ อเป็ นเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่ วยลงทุ น ให้แก่ ผูส้ ัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น เมื่อบริ ษัท จัดการหรื อผูส้ นั บ สนุ น การขายหรื อรับ ซื้ อคืน หน่ วย ลงทุ น
สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คาสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้วและวันที่บริษัทจัดการ
ได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องเป็ นวันที่อยูใ่ นระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
ในกรณีที่จานวนเงินที่ระบุในคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจานวนเงิน ที่บริษัทจัดการได้รบั ชาระ บริษัทจัดการ
จะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้ตามจานวนเงินที่ได้รบั ชาระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการที่จดทะเบียนกับสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท
จัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนตามเกณฑ์วรรคหนึ่ งและวรรคสองของข้อนี้ โดยใช้หลักการ "สัง่ ซื้ อก่อนได้ก่อน"
ตามวันและเวลาที่ได้รบั คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณีสงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ
การจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรรจานวนหน่ วยลงทุ นให้แก่ผูส้ ัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นดังกล่าวตามสัดส่วนจานวน
หน่ วยลงทุนที่สงั ่ ซื้ อ (Pro Rata) ให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนพร้อมกันนั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็น
ว่าการจัดสรรในกรณีดงั กล่าว จะทาให้มีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต
ของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณี ที่เมื่อบริษัท
จัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ โดยไม่ ต ้อ งแจ้งให้ผู ้สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น
ทราบล่วงหน้า

การคืนเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
เมื่อสิ้ นสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้วหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่สามารถจาหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผูท้ ี่
ได้รับการเสนอขายหน่ วยลงทุ นได้ถึง 35 ราย บริษัทจัดการจะยุติการจาหน่ ายหน่ วยลงทุนและจะคืนเงินค่า
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ ใดๆ ที่เกิดขึ้ นจากเงินที่ได้รบั จากการจาหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู ้
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คตามที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคาขอเปิ ดบัญชีภายใน 1
เดื อน นั บตั้งแต่ วนั ถัดจากวันสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริ ษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนและผลประโยชน์ ภายในกาหนดเวลาดังกล่าวได้อนั เนื่ องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษัท
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จัดการจะชาระดอกเบี้ ยในอัตราไม่ตา่ กว่าร้อยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ครบกาหนดระยะเวลา 1
เดือนให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนด้วย
ทั้งนี้ เว้นแต่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
ในกรณีที่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนื อจาก
กรณีขา้ งต้น บริษัทจัดการจะดาเนิ นการคืนเงินส่วนที่ไม่ ได้รบั การจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ ใดๆ ที่เกิดขึ้ น (ถ้า
มี) ให้แก่ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชาระเป็ นเช็คตามที่ ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุ ไว้ในคาขอเปิ ด
บัญชีภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
เงื่อนไขการลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตกลงสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และบริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะประกาศหรือแจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 30
วันนับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน โดยในการรับซื้ อคืน บริษัทจัดการมีนโยบายจะรับซื้ อคืนเป็ นจานวนเงิน
ที่จัดสรรจากเงินสดรับที่ ได้จากดอกเบี้ ย หรือจากเงินต้นของพันธบัตร หรื อหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่ กองทุ น
ลงทุน หลังกันเงินสารองสาหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่แจ้งให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบได้หากมีการผิดนัดชาระ
ดอกเบี้ ยหรือเงินต้นของหุน้ กู ้ พันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศการ
หยุดรับคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน และแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบ รวมทั้งจัดทารายงานการไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
พร้อมเหตุผลและรายงานแผนการดาเนิ นงานของกองทุนให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยุติการเสนอขายในระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลัง
สิ้ นสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในโครงการ รวมทั้งอาจเปลี่ยนแปลงระยะเวลาเสนอ
ขายในระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรกได้
การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก
บริษัทจัดการมิได้เสนอขายหน่ วยลงทุ นภายหลังระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุ นครั้งแรก เนื่ องจากเป็ นการ
เสนอขายครั้งเดียว และนาเงินไปลงทุนตามจานวนที่ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านั้ น
การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันที่บริษัทจัดการดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนได้ตกลงสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดาเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามระยะเวลา
ที่บริ ษัทจัดการประกาศหรือแจ้งให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นทราบภายใน 30 วันนั บจากวันถัดจากวันที่ จดทะเบี ยน
กองทุน
โดยในการรับ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น งวดสุ ด ท้ายดังกล่ าว บริ ษั ท จัด การจะน าเงิน ค่ า รับ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น โดย
อัตโนมัติไปซื้ อหน่ วยลงทุ นของกองทุ นเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั้น หรื อกองทุ น เปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
(กองทุ นปลายทาง) ตามที่ระบุ ไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิในหน่ วยลงทุ น โดยจานวนหน่ วยลงทุ นของกองทุ น
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ปลายทางที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั คานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ผูส้ งั ่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็น
ว่าเหมาะสมและจะอนุ ญาตเป็ นกรณีพิเศษสาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกคืน
สมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการปิ ดบัญชีกองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด
2.2 กรณีใดทีบ่ ริษทั จัดการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดังต่อไปนี้
1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี
ถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้น
และดาเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
2) บุ คคลที่ ไม่ ใช่ ผู ้มี เงิน ลงทุ น สูงตามบทนิ ยามที่ ก ฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด รวมทั้งที่ จ ะประกาศและแก้ไข
เพิ่มเติมในอนาคต
3) บุ ค คลที่ ป ฏิ เสธไม่ ให้ขอ้ มู ล หรื อ เอกสารใดๆ และ/หรื อ ไม่ ให้ค วามยิน ยอมในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ อ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการที่บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
2.3 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน
อย่างไร
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนของ
กองทุนไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ งดังนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มีเหตุที่ทาให้กองทุนไม่ได้รบั ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกาหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุน ของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของ
มูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและ
รายงานการชดเชยราคา
การเลื่ อ นก าหนดการช าระเงิน ค่ าขายคื น หน่ วยลงทุ น ตามข้า งต้น บริ ษั ท จัด การจะปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนับแต่วนั ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
นั้น เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืน
หน่ วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
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(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่ งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการ
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ ูแลผลประโยชน์ตามข้อ (2)
ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนิ นการ
แทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่ อนก าหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ น ในช่ วงเวลา
ดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่ง
คาสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
2.4 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้
แล้ว และการหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือขายคืนหน่วยลงทุนไว้อย่างไร
เงื่อนไข ข้อจากัด การไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และเครื่องมือบริหารสภาพ
คล่อง เพื่อให้สามารถบริหารกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับกองทุนซึ่งมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้
- การดาเนิ นการในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรือตราสารที่
ลงทุนประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.
9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่
มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคืน
หน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการสามารถดาเนิ นการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้นแต่
จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความ
เชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการซื้ อขายหน่ วยลงทุน โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ อันเนื่ องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่ งดังนี้
1. ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ ง การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุ น (suspension of dealings) ให้บ ริ ษั ท จัด การปฏิ บั ติ ต ามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู ้
ลงทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตามคาสัง่ ที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืน
หน่ วยลงทุ น (suspension of dealings) ด้วยเหตุ อื่น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นที่
ทน.11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
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บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณี ใด
กรณีหนึ่ ง ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือ
ต่ อความรับ ผิ ดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริ ษั ทจัด การ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่ อการลงทุ นของ
กองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) ได้
2. กรณี ที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รับจากผูส้ ัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริงหรือไม่
ครบถ้วน
3. กรณี ที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้ อหน่ วยลงทุนของผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการ
ฟอกเงิน หรือการสนับสนุ นการก่อการร้าย หรืออาจมีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่างๆ เป็ นต้น
4. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในบางกรณีตามที่ บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณี
ที่บริษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่กองทุน ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการเพื่อให้
การลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรักษา
ผลประโยชน์ของกองทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็ น
หลัก
5. กองทุ น มี วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะไม่ เสนอขายหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น กับ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ใน
สหรัฐอเมริก า รวมถึ งกองทรัพ ย์สิน ของบุ คคลดังกล่ าวและบริ ษั ทหรื อห้างหุน้ ส่ วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดาเนิ น
กิจกรรมในสหรัฐอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคล
ดังที่กล่าวมาข้างต้น
2.5 กองทุนนี้ มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศให้บริษัทจัดการหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืนหรือคาสัง่ สับเปลี่ย นหน่ วยลงทุนของกองทุนได้เป็ นการ
ชัว่ คราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทาการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคาสัง่ ซื้ อ คาสัง่ ขายคืน หรื อคาสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนออกไปได้
2.6 วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็ นอย่างไร
บริษัทจัดการอาจเปิ ดให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ โดยจะแจ้งให้ทราบในหนังสือชี้ ชวน
ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ
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2.7 กองทุนนี้ กาหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนอย่างไร
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียน
พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผูร้ ับ
โอนหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั
โอนภายใน 30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ตามกาหนดเวลาที่นายทะเบียนนัดหมาย
ข้อจากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่า
ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ไม่ใช่ผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด เว้นแต่เป็ นการโอน
ทางมรดก
2) การจัด สรรและโอนหน่ วยลงทุ น ดังกล่ าวส่ งผลให้บ ริ ษั ท จัด การไม่ ส ามารถปฏิบัติ ห น้ าที่ ที่เกี่ ยวข้องกับ
กฎหมายว่ า ด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น และ Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความ
รับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
2.8 ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้ อ
คืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด
ผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลของกองทุนได้จาก
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ที่ โทร. 0 2888 8888
3. สิทธิของผูถ้ ือหน่วย
3.1 กองทุนนี้ มีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอย่างไร
กองทุ น รวมนี้ มี ก ารออกสมุด บัญ ชี แสดงสิ ท ธิ ในหน่ วยลงทุ น ให้แก่ผู ้จ องซื้ อหรื อผูส้ ัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น เพื่ อเป็ น
หลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและลงลายมือชื่อใน
บัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบของหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน เป็ นเอกสารอื่นใดที่
บริ ษั ท จัด การอาจก าหนดขึ้ นในอนาคตหรื อรูป แบบอื่ น ใดที่ ส านั ก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุ ญ าตหรื อ
เห็นชอบให้ดาเนิ นการได้
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(รายละเอียดตามข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ข้อ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดง
สิทธิในหน่ วยลงทุน”)
3.2

ผูถ้ ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ อาจถูกจากัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร
ข้อจากัดในการจัดสรรหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริ ษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดสรร
หน่ วยลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของ
กองทุน หรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
ข้อจากัดในการถือหน่วยลงทุนและข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง
ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี กองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและ
หน่ วยลงทุนชนิ ดดังกล่าวมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็ม
ตามจานวนที่ถืออยู่
3.3 หากผูล้ งทุนต้องการร้องเรียนจะทาได้อย่างไร
ติดต่อบริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888 หรือ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที่ โทร. 0 2263 6000 หรือ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 02 230 2240-1
3.4 กองทุนนี้ มีนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการ
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร
มี ในกรณี ที่บริษัทจัดการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมแบบเป็ น
การทัว่ ไป และการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบัติน้ั น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือผูล้ งทุน บริษัทจัดการจะ
แก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อ พิพาทระหว่างบริษัทจัดการและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการยินยอมให้นาข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุ ญาโตตุลาการ
3.5 การวางทรัพย์สาหรับผูถ้ ือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภมู ิลาเนาในประเทศไทย
ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่
ของบริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
ชื่อ: บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่ อ ยู่ : 400/22 อาคารธนาคารกสิ ก รไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
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4. บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกองทุน
4.1 รายชื่อคณะกรรมการ
ดร.พิพฒ
ั น์พงศ์ โปษยานนท์
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายประสพสุข ดารงชิตานนท์
นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์
นางนิ ศานาถ อู่วุฒิพงษ์
รายชื่อผูบ้ ริหาร
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายเกษตร ชัยวันเพ็ญ
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ ินดา
นายวิทวัส อัจฉริยวนิ ช
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นางสาวเอื้ อพันธ์ เพ็ชราภรณ์
นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์
นางหทัยพัชร์ ชูโต
นางอรอร วงศ์พินิจวโรดม
นายยุทธนา สินเสรีกุล
นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นางสาวปิ ยะนุ ช เจริญสิทธิ์
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

4.2 จานวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
มีกองทุนรวมภายใต้การจัดการ จานวน 223 กองทุน
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4.3 มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษทั จัดการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายใต้การจัดการ 1,140,179,659,723.71 บาท
4.4 รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน
ประธานคณะพิจารณาการลงทุน
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
นายสุรเดช เกียรติธนากร
นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรกั ษ์
นายนาวิน อินทรสมบัติ
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต
นายชัยพร ดิเรกโภคา
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย
นายปณตพล ตัณฑวิเชียร
นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ
นางสาวภารดี มุณีสิทธิ์
นายฐานันดร โชลิตกุล
นายดิเรก เลิศปั ญญาวิเศษกุล
นางสาวชุณหวรรณ ขัตตินานนท์
นายมนต์ชยั อนันตกูล
นางเสาวลักษณ์ พัฒนดิลก
นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์วฒ
ั นะเสถียร
นางสาวปรานี เกียรติชยั พิพฒ
ั น์

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนทางเลือก
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูบ้ ริหารกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนสารองเลี้ ยงชีพ
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน
ผูร้ ่วมบริหารฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน

4.5 รายชื่อผูจ้ ดั การกองทุนและสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
 ภราดร เอี่ยวปรีดา
ประวัติการศึกษา
- Master of Science in Finance and Economics, University of Warwick, United Kingdom
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางาน
- ผูจ้ ดั การลงทุนอาวุโส ฝ่ ายกลยุทธ์บริหารการลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุนอาวุโส ฝ่ ายจัดการกองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จากัด
- ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การกองทุน ฝ่ ายจัดการกองทุนผสม, บลจ. กสิกรไทย จากัด
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หน้าที่รบั ผิดชอบ
 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม
 ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในต่างประเทศ
 วิเคราะห์เครดิตของตราสารที่จะลงทุน
4.6 รายชื่อผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน



































ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 0 2888 8888
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-3456
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน) โทร. 02-080-2888
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด โทร. 02-680-1111, 02-680-1000
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จากัด โทร. 02-207-2100
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-841-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-857-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด โทร. 02-697-3700
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โทร. 02-646-9650
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โทร. 02-672-5999
ธนาคารออมสิน โทร. 1115
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-629-5588
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-5800
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-7000
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน) โทร. 02-648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด โทร. 02-695-5000
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. 02-658-5050
บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด โทร. 02-660-6666
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) โทร. 02-217-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5500
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน) โทร. 02-305-9000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-088-9797
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด โทร. 02-633-6000 กด 5
ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด โทร.0-2088-9100, 0-2343-9500, 0-2088-9100
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โทร. 02-659-8000
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จากัด โทร. 02-861-5508
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด โทร. 02-274-9400
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บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด โทร. 02-009-8888
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุนฟิ นโนมีนา จากัด โทร. 02-026-5100
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้ อขายหน่ วยลงทุน โรโบเวลธ์ จากัด โทร. 02-107-1860
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด โทร. 02-949-1999
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688

4.7 ใครเป็ นนายทะเบียนหน่วยลงทุน
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83
4.8 ใครเป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ที่ โทร. 02 230 2240-1
นอกจากหน้าที่ ตามที่ กาหนดไว้ในสัญ ญาแต่ งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ แล้ว ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ยงั มีหน้าที่ ตาม
กฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนด้วย
4.9 รายชื่อผูส้ อบบัญชี
 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
 นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
316/32 ซอยสุขมุ วิท 22 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 2595300
5. ผูล้ งทุนสามารถทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกองทุนผ่านช่องทางใด
 Website: www.kasikornasset.com
 บริษัทจัดการ ที่ โทร. 0 2673 3888
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ปั จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน
กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ6MBY ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย มีนโยบายจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ ดังนั้ น
กองทุนนี้ จึงเหมาะกับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้บา้ ง อย่างไรก็ตาม มูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลง
ในช่วงเวลาต่างๆ ได้ตามระดับราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจได้รบั ผลกระทบทั้งทางด้านบวก
หรือลบจากปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ อาทิ


การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ ไปราคาของตราสารหนี้ จะเปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศ
ทางตรงข้า มกับ การเปลี่ ย นแปลงของอัต ราดอกเบี้ ยและตามปกติ ต ราสารหนี้ ที่ มี อ ายุ ค งเหลื อ ยิ่ งยาวนานเท่ า ไร
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ ยก็จะยิง่ มีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม กองทุนนี้ มุ่งจะลงทุนในตรา
สารหนี้ ที่ มี อ ายุใกล้เคี ยงกับ อายุก องทุ น และจะถื อ ตราสารจนครบอายุของตราสาร จึ งท าให้มี ค วามเสี่ ยงด้า นการ
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
เลื อกลงทุ นในตราสารที่ มีคุณภาพดี ท้ังในด้านความน่ าเชื่ อถือ และความสามารถในการชาระหนี้ ของผูอ้ อกตราสาร
ตลอดจนสภาพคล่องของตราสาร และกองทุนนี้ มุ่งจะลงทุนในตราสารที่มีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุนและจะถือตรา
สารจนครบอายุของตราสารนั้น จึงทาให้ความเสี่ยงด้านนี้ อยูใ่ นระดับตา่
 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange rate risk) ซึ่งเกิดจากการที่กองทุนนาเงิ นไปลงทุน
ในรูปของสกุลเงินตราต่างๆ ดังนั้น ในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยนมีความผันผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่ วยลงทุนของ
กองทุนได้ บริษัทจัดการสามารถลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราในต่างประเทศได้ โดยลงทุนในสัญญาซื้ อขาย
ล่วงหน้า เพื่อสวอปเงินตราต่างประเทศให้เป็ นสกุลเงินบาทในอัตราที่ตกลงกันไว้ ณ วันทาสัญญา
 Basis Risk ซึ่งเกิดจากการที่ สัญ ญาซื้ อขายล่ วงหน้ าที่ กองทุ นลงทุ นเพื่อป้ องกัน ความเสี่ ยงมีการเคลื่ อนไหวของราคาที่
แตกต่ างไปจากผลตอบแทนกองทุ นที่ ต้งั ใจจะคุม้ ครองความเสี่ยง บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ ลงจากการที่
ผูจ้ ดั การกองทุนคานวณสัดส่วนในการป้ องกันความเสี่ยงที่ เหมาะสมสาหรับกองทุน อย่างไรก็ตาม แม้มีการลงทุนใน
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ยงก็อาจจะไม่สามารถป้ องกันความเสี่ยงได้ท้งั หมด และเสียโอกาสในการรับ
ผลตอบแทนที่ดีขนหากตลาด
ึ้
ฯ ไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คาดการณ์ไว้
 ความเสี่ ยงของการลงทุน ในต่า งประเทศ (Country Risk) ซึ่ งเกิดจากการเปลี่ ยนแปลงภายในประเทศ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อจากัดทางด้าน
กฎหมาย และ การทาธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่ วยลงทุนของกองทุนได้ อย่างไรก็ตาม ตรา
สารหนี้ ที่ กองทุนลงทุนนั้ นมีอนั ดับความน่ าเชื่อถื อที่สามารถลงทุ นได้ (Investment grade) จากสถาบันการจัดอันดับ
ความน่ าเชื่อถือที่ได้รบั การยอมรับจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทาให้ความเสี่ยงด้านนี้ อยู่ในระดับตา่ รวมทั้ง
การวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างสมา่ เสมอ
 ความเสี่ ย งจากข้อ จ ากั ด การน าเงิ น ลงทุ น กลั บ ประเทศ (Repatriation risk) เนื่ อ งจากกองทุ น นี้ มี ก ารลงทุ น ใน
ต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิ กฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทา
ให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลู ้ งทุนไม่ได้รบั คืนเงินตามระยะเวลาที่กาหนด
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ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงที่
กองทุนมีฐานะการลงทุนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ของหลายประเทศ ซึ่งปั จจัยหรือตัวแปรของความเสี่ยงอาจจะแตกต่างไป
จากปั จจัยหรือตัวแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตราแลกเปลี่ยน ปั จจัยด้านสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจ กฎหมายหรือข้อบังคับที่ แตกต่ างกัน ข้อจากัดในการแลกเปลี่ ยนสกุลเงิน ข้อจากัดเกี่ยวกับการลงทุ นจาก
ต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่ วยงานของรัฐ รวมถึงวิธีและหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ้ นอยูก่ บั
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติต่อการลงทุน และปั จจัยที่มีอยู่เฉพาะในประเทศนั้นๆ ฯลฯ แต่ท้งั นี้ ความเสี่ยงจาก
ปั จจัยดังกล่าวข้างต้น อาจลดลงบางส่วนจากการที่ ผจู ้ ดั การกองทุนติดตามวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคา
ของตราสารอย่างสมา่ เสมอและต่อเนื่ อง รวมทั้งทาการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ใด
หรืออุตสาหกรรมใด หรือประเทศใดในสัดส่วนที่สูงเกินไป
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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
ไม่เกิน 35%
2.3 กรณีมี credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรือไม่มี credit
ไม่เกิน 15%
rating
3 หน่ วย CIS ที่มีเงื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกาหนด
ไม่จากัดอัตราส่วน
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ไม่เกิน 20%
5 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
5.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.
(1) 20% หรือ
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
(2) น้ าหนักของตราสารที่ลงทุนใน
5.2 เป็ นตราสารที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
benchmark + 5%
5.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
5.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน และไม่ได้มีลกั ษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพันตามตรา
สารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397 วันนับแต่วนั ที่
ลงทุน ต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6 ทรัพย์สินดังนี้
รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อตั ราใดจะ
6.1 ตราสารที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
สูงกว่า
6.1.1 เป็ นตราสารหนี้ ที่ผอู ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร
(1) 15% หรือ
นั้นในต่างประเทศหรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุน
สาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย)
ใน benchmark + 5%
หรือเป็ นตราสาร Basel III
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ข้อ

7

ประเภททรัพย์สิน
6.1.2 เป็ นตราสารที่มลี กั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
6.1.2.1 ผูอ้ อกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ
6.1.2.2 ผูอ้ อกมีการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นการทัว่ ไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing
6.1.2.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มีกาหนดวันชาระหนี้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วัน
นับแต่วนั ที่ลงทุน ที่ไม่ได้มีลกั ษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผูม้ ีภาระผูกพัน
ตามตราสารดังกล่าวต้องเป็ นบุคคลดังนี้
6.1.2.3.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.1.2.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับ
บุคคลตามข้อ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2
6.1.3 ในกรณีที่เป็ นตราสารที่มกี าหนดวันชาระหนี้ มากกว่า 397 วัน นับแต่วนั ที่
ลงทุนต้องขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่ นระบบของ regulated market
6.2 reverse repo
6.3 OTC derivatives
6.4 หน่ วย CIS ที่มีเงื่อนไขตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนกาหนดที่จด
ทะเบียนซื้ อขายหรืออยูใ่ นระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้ อขายในกระดานซื้ อ
ขายหลักทรัพย์ของ SET หรือของตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่
รวมถึงหน่ วยดังกล่าวที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการแก้ไขเหตุที่อาจทาให้มีการเพิกถอน
หน่ วยดังกล่าวออกจากการซื้ อขายใน SET หรือในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ)
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
1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษทั ทุกบริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการ
เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่ งดังนี้ แล้วแต่อตั รา
ใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรือ
(2) น้ าหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน
benchmark + 10%

หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับ group limit
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
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ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมาย
ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคลดังกล่าว) เป็ นผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย
หรือคู่สญ
ั 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)
2

3
4
5

ทรัพย์สินดังนี้
2.1 B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนรวมได้ดาเนิ นการให้มี
การรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกาหนด หรือมี
เงื่อนไขให้กองทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้อ 5 ของส่วนนี้
(ไม่ใช้กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที่ลงทุนใน B/E
P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือ
รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อให้ทรัพย์สิน
ดังกล่าวมีอายุสอดคล้องกับอายุกองทุน)
reverse repo
securities lending
total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่
คานวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปี บัญชี
เว้นแต่เป็ นกองทุนที่มีอายุโครงการน้อยกว่า
1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั กองทุนที่อายุ
กองทุน คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6
เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนที่มีอายุโครงการ
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี

รวมกันไม่เกิน 25%

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
รวมกันไม่เกิน 15%

6 Derivatives
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
การเข้าทาธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
(hedging)
หมายเหตุ : สาหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนรวมไม่มี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับ product limit
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ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คานวณตามความมีสว่ นได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 ตราสารหนี้ ของผูอ้ อกรายใดรายหนึ่ ง
(ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ภาครัฐไทย
หรือตราสารหนี้ ภาครัฐต่างประเทศ)

อัตราส่วน
1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้ สินทางการเงิน (financial liability) ของผูอ้ อก
ตราสารรายนั้น ตามที่เปิ ดเผยไว้ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารมีหนี้ สินทางการเงินที่ออกใหม่ก่อนครบรอบ
ระยะเวลาบัญชีถดั ไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษทั จัดการอาจนา
มูลค่าหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนี้ สินทางการเงินตามงบการเงิน
ล่าสุดด้วยก็ได้โดยข้อมูลหนี้ สินทางการเงินนั้นจะต้องเป็ นข้อมูลที่มีการเผยแพร่
เป็ นการทัว่ ไป และ ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารไม่มีหนี้ สินทางการเงินตามที่เปิ ดเผยไว้
ในงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกาหนดการ
จัดทางบการเงินในครั้งแรกของผูอ้ อกตราสาร) ให้ใช้อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3
ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ ของผูอ้ อกรายนั้นเป็ นราย
ครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ น
โครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ
1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้ โดยเป็ นตราสารที่ออกใหม่และมี
credit rating อยูใ่ นระดับตา่ กว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้
บริษัทจัดการลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกัน
รวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นราย
ครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผอู ้ อกตราสารได้มีการยืน่ แบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ
(bond issuance program) ให้พิจารณาเป็ นรายโครงการ

2

หน่ วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ ง

(อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กบั กรณีเป็ นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้
1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บล.
10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทานองเดียวกับบุคคลตาม
1. – 9.)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจานวนหน่ วย CIS ทั้งหมดของกองทุนรวม หรือกองทุน CIS
ต่างประเทศ ที่ออกหน่ วยนั้น
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั การลงทุนดังนี้
การลงทุนในหน่ วย CIS ของกองทุนที่มีลกั ษณะครบถ้วนดังนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.
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ข้อ

ประเภททรัพย์สิน

อัตราส่วน

(1) มีขนาดเล็ก
(2) จัดตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผูล้ งทุนในวงกว้าง
ทั้งนี้ การคานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน 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 ที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน
อัตราตามที่จ่ายจริง
ดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติ
3. ค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1)(3) (ร้อยละของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)
3.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการ(2)
ไม่เกิน 2.1400 ต่อปี
3.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี
3.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุน
ไม่เกิน 0.2140 ต่อปี
3.4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ตามที่จ่ายจริง
4. ค่าใช้จา่ ยในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
ไม่เกิน 1.0700% ของจานวน
4.2. ภายหลังเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
5. ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทั้งหมด(1)(3)
(ร้อยละของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่วยลงทุน)

เงินทุนของโครงการ
ไม่มี
ไม่เกิน 2.4610 ต่อปี

(1) บริษัทจัดการอาจเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ โดยไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยมหรือ
ค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
(2) ในกรณี ที่ กองทุ นได้รับ ผลตอบแทนสูงกว่าที่ ได้เปิ ดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่ วยลงทุ น บริษั ท จัด การอาจเรียกเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของจานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุน
(3) ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนเป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว
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คาเตือน/ข้อแนะนา
1. กองทุนรวมเป็ นนิ ติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผล
ขาดทุนของกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ6MBY ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย ทั้งนี้ ผลการดาเนิ นงานของกองทุน
เปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่ า งประเทศ6MBY ห้า มขายผู ้ล งทุ น รายย่อ ย ไม่ ได้ขึ้นอยู่ กับ สถานะทางการเงิ น หรื อ ผลการ
ดาเนิ นงานของ บลจ. กสิกรไทย
2. ผูส้ นใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ ชวนให้เข้าใจก่อนซื้ อหน่ วยลงทุน และเก็บไว้เป็ นข้อมูลเพื่อใช้อา้ งอิงในอนาคต
หากต้อ งการทราบข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ผู ้ล งทุ น สามารถขอหนั งสื อ ชี้ ชวนส่ ว นข้อ มู ล โครงการ ได้ที่ บ ริ ษั ท จัด การหรื อ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
3. ผูล้ งทุ นควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าผูข้ ายหน่ วยลงทุ นเป็ นบุ คคลที่ ได้รับความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
4. การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
5. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุ นตามหลักเกณฑ์ที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ทั้งนี้ ผูท้ ี่ สนใจจะลงทุ น ที่
ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้ มูลได้ที่ บริษัทจัดการ ตัวแทน และ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. บริษัทจัดการอนุ ญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาหนด และจะต้องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบ เพื่อที่บริษัท
จัดการจะสามารถกากับและดูแลการซื้ อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
7. ผูล้ งทุนสามารถตรวจดูขอ้ มูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทาธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected
Person) และการลงทุ นตามอัต ราส่ วนที่ กาหนดในวัตถุ ป ระสงค์ก ารลงทุ น เป็ นต้น ได้ที่ สานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
8. บริ ษั ท จัด การใช้ข อ้ มู ล ในอดี ต ในการค านวณค่ า สัม บู ร ณ์ ข องค่ า สัม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (absolute correlation
coefficient) กองทุนจึงมีความเสี่ยงหากสินทรัพย์อา้ งอิง (underlying assets) และทรัพย์สินที่ตอ้ งการลดความเสี่ยง
เคลื่อนไหวในทิศทางที่ไม่เป็ นไปตามข้อมูลในอดี ต ซึ่งอาจทาให้สัญญาซื้ อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี่ยงได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ
9. หนั งสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุ นมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ ส่วนข้อมูลกองทุนรวม และส่วน
รับรองความถูกต้องครบถ้วน
10. การพิ จ ารณาร่ า งหนั งสื อ ชี้ ชวนในการเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมนี้ มิ ได้เป็ นการแสดงว่ า ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับ รองถึ งความถู ก ต้องของข้อมูลในหนั งสื อ ชี้ ชวนของกองทุ น หรื อได้ป ระกัน ราคาหรื อ
ผลตอบแทนของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
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รายละเอียดโครงการจัดกองทุนรวม
คาจากัดความ / คานิยาม :
เป็ นไปตามประกาศ
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ6MBY ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : K Foreign Fixed Income 6MBY Fund Not for Retail Investors
1.3. ชื่อย่อ : KFF6MBY-BR
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว
1.6. การกาหนดอายุโครงการ : กาหนด
1.7. อายุโครงการ : 6 เดือน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาหนดอายุเป็ นช่วงเวลา) :
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
ประมาณ 6 เดื อ นโดยไม่ ตา่ กว่า 5 เดื อ น 10 วัน และไม่ เกิ น 6 เดื อ น 20 วัน นั บ จากวัน ถัด จากวัน ที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
เงื่อนไขอื่นๆ : บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะยุติการเสนอขายในระหว่างการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรกหรือหลังจาก
สิ้ นสุ ด การเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น ครั้งแรก และคื น เงิน ให้กับ ผู ้สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น หรื อ เลิ ก กองทุ น ในกรณี ที่ เกิ ด
เหตุการณ์อย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
(1) บริ ษั ท จัด การพิ จ ารณาเห็ น ว่า ไม่ ส ามารถลงทุ น เพื่ อ ให้ได้ผ ลตอบแทนที่ เหมาะสม หรื อ สภาวะตลาดมี ก าร
เปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ
ตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุ การณ์ไม่ปกติ และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนตาม
อัตราที่ประมาณการไว้ หรือทาให้การลงทุนของกองทุนไม่เป็ นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(2) จาหน่ ายหน่ วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ตา่ กว่า 500 ล้านบาท และบริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่า
ไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมหรือตามอัตราที่ประมาณการไว้
ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นาเงินลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับ
การสารองเงินทุนในประเทศ และ/หรือเหตุการณ์อื่นใด ซึ่งอาจมีผลกระทบทาให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุน
กลับมาเป็ นสกุลเงินบาทได้ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้กองทุนไม่สามารถนาเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ภายในวันที่
กองทุนครบกาหนดอายุโครงการ จึงอาจทาให้กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวน
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สิทธิที่จะพิจารณานาเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ ที่ได้รบั จากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัพย์สิน
ต่างๆ หรือในรูปแบบอื่นใดที่ ไม่ขดั กับประกาศสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อประโยชน์ สูงสุ ดของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยทราบโดยพลัน
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผูม้ ีเงินลงทุนสูง
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย
2. จานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :
2.1. จานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท
2.1.1. จานวนเงินทุนของโครงการเริ่มต้น : 10,000,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จานวนเงินทุนของโครงการ) :
บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่ วยลงทุนเกินกว่าจานวนเงินทุนของโครงการได้ โดยจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบใน
หนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญก่อนการเสนอขาย ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
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 : 500,000.00 บาท
2.7. มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป : ไม่กาหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจัดการมิได้เสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก
2.8. มูลค่าขัน้ ตา่ ของการสัง่ ขายคืน : ไม่กาหนด
2.9. จานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าของการสัง่ ขายคืน : ไม่กาหนด
2.10. มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ : ไม่กาหนด
2.11. จานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตา่ : ไม่กาหนด
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิ ดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน
ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุน
ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองผูม้ ีเงินลงทุนสูงที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รบั จากดอกเบี้ ยจากการลงทุน
ในตราสารหนี้ ทั้งในและต่างประเทศ
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารหนี้
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ :
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
และมีนโยบายลดหรือป้ องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีอยู่
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) :
ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการอาจกูย้ ืมเงินหรือทาธุ รกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้ อคืนในนามกองทุน ได้ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด ทั้งนี้
จะทาเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน
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. ดัชนี ชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ไม่มี เนื่ องจากกองทุ น มีการบริ หารจัด การแบบ buy-and-hold เพื่อ ให้ได้ผลตอบแทนที่ คาดหวังตามระยะเวลาที่
กาหนด จึงไม่จาเป็ นต้องเปรียบเทียบผลการดาเนิ นงานของกองทุนกับตัวชี้ วัด
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ : กองทุน buy & hold
รายละเอียดเพิ่มเติม :
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กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย
มีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ที่เสนอขายในต่างประเทศ
และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ
สาหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน
และตราสารแห่งหนี้ รวมทั้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการป้ องกันความเสี่ยง (Hedging) ได้ โดยในส่วน
ของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนจะป้ องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจานวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุน
ในตราสารที่มีลกั ษณะของสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
กองทุ นจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่ มีอันดับความน่ าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุ นได้ (Investment Grade)
อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ ที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment
grade) เฉพาะกรณี ที่ ต ราสารหนี้ นั้ น ได้รับ การจัด อัน ดับ ความน่ าเชื่ อถื อ ที่ สามารถลงทุ น ได้ (Investment grade)
ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
เป็ นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็ นไปตามข้อนี้ จะดาเนิ นการให้เป็ นไปตามที่ประกาศกาหนด
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน) :
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5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
- หักบัญชี
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6.3. การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน :
7. การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.3. วิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน :
- แบบอัตโนมัติ
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
หรือแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน
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บริษัทจัดการอาจมีนโยบายรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนเงินที่จดั สรร
โดยประมาณไม่ เกินเงินสดที่ได้รับจากดอกเบี้ ยรับ และ/หรือกาไรจากเงินลงทุ น ของพันธบัตรหรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน หลังกันเงินสารองสาหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
ในการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายบริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยู่ท้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
โดยจะรับซื้ อคืนเป็ นจานวนเงินที่จดั สรรจากเงินสดรับที่ได้จากดอกเบี้ ย หรือจากเงินต้นของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนลงทุน หลังกันเงินสารองสาหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
โดยในการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะนาเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้ อ
หน่ วยลงทุ นของกองทุ นเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั้น หรื อกองทุ นเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น (กองทุ น ปลายทาง)
ตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจะ
ได้รบั คานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติของ
กองทุนต้นทาง
ผูส้ งั ่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่สามารถยกเลิ กคาสัง่ ขายคืนหน่ ว ยลงทุ นโดยอัตโนมัติได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่า
เหมาะสมและจะอนุ ญาตเป็ นกรณีพิเศษสาหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชี
แสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทจัดการปิ ดบัญชีกองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด
การชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่
ผูข้ ายคืนภายใน 5 วันทาการนั บตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตามวิธีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนระบุไว้ใน
คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการยอมรับเพื่ออานวย
ความสะดวกให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็ นต้น ทั้งนี้ กรณี ที่บริษัทจัดการจัดให้มี ช่องทางการรับ
ชาระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
7.5. ระยะเวลาในการรับซื้ อคืน : เมื่อสิ้ นสุดอายุโครงการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้ อคืน :
บริษัทจัดการจะประกาศหรือแจ้งวันทาการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 30 วัน
นับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนภายในกาหนดอายุโครงการ
7.7. การขายคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
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ประมาณการอัตราการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เมื่อสิ้ นสุดอายุโครงการ บริ ษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นโดยอัตโนมัติโดยมีอตั ราผลตอบแทนประมาณร้อย
ละ *** โดยเฉลี่ ยต่ อ ปี ของเงิ น ลงทุ น เริ่ ม แรก ซึ่ งค านวณจากการลงทุ น ส าหรับ ระยะเวลาประมาณ 6 เดื อ น มี
รายละเอียดของตราสารที่จะลงทุนดังนี้
ประมาณการ
ประมาณการ
อันดับความ
ผลตอบแทน
สัดส่วน
ผลตอบแทนที่
ตราสารที่ลงทุน*
น่าเชื่อถือของ
ของตราสาร
การลงทุน
กองทุนจะได้รบั
ผูอ้ อกตราสาร** ในรูปเงินบาท โดยประมาณ* ในรูปเงินบาท
(ต่อปี )***
(ต่อปี )

รวม
100.00%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)****
ประมาณการผลตอบแทนที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั เมื่อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี )
*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจาเป็ นและ
สมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสาคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทาให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่
ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจาก
ตราสารที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จากัด โดยประมาณการ
อัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทาให้ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
** สถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่แสดงข้างต้น เป็ นเพียงหนึ่ งในสถาบันการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือที่บริษัท
จัดการจะใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน
*** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที่ ***
**** ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนี ยมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยใน
กรณี ที่ ก องทุ น ได้รับ ผลตอบแทนสู งกว่ า ที่ ได้เปิ ดเผยไว้ต อนเสนอขายหน่ ว ยลงทุ น บริ ษั ท จัด การอาจเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนี ยมการจัดการที่ระบุไว้ในโครงการ
(ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยพอร์ตการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
ทราบในหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสาคัญ และส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก)
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8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมหรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
9. การชาระค่ารับซื้ อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณี บริษัทจัดการไม่สามารถชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะต้องได้รบั มติพิเศษให้ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
อื่นแทนเงินได้
10. การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
ไว้แล้วได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่ งดังนี้ โดยได้รบั
ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาเป็ นทาให้ไม่สามารถจาหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) มี เหตุ ที่ ทาให้กองทุ นไม่ ได้รับ ชาระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพ ย์สิ นที่ ลงทุ น ไว้ตามก าหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ
ดังกล่าวอยูน่ อกเหนื อการควบคุมของบริษัทจัดการ
2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง โดยมีมลู ค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคา
ที่ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทาการนั บแต่วนั ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้ น
เว้นแต่ได้รบั การผ่อนผันจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกาหนดการชาระค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่ งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบั
ความเห็ น ชอบของผู ้ดูแลผลประโยชน์ ตามข้อ (1) หรื อการรับ รองข้อมูลของผู ้ดูแลผลประโยชน์ ต ามข้อ (2) ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดาเนิ นการแทนก็ได้
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(ง) ในระหว่างการเลื่อนกาหนดชาระค่าขายคืน หากมีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุ นในช่วงเวลาดังกล่าว
บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้ น โดยจะชาระค่าขายคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามลาดับวันที่ส่งคาสัง่ ขายคืน
ก่อนหลัง
11. การไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั ่ง :
เงื่อนไข ข้อจากัด การไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน ไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั ่ง
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีแนวทางการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่ อง และเครื่องมือบริหารสภาพคล่อง
เพื่อให้สามารถบริหารกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับกองทุนซึ่งมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กองทุนมีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ดังนี้
- การดาเนินการในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล (side pocket)
บริ ษั ท จั ด การจะปฏิ บั ติ ต ามประกาศส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่
สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่
รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
- การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามคาสั ่งที่รบั ไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสั ่งซื้ อหรือคาสั ่งขายคืนหน่วย
ลงทุน (suspension of dealings)
บริษัทจัดการสามารถดาเนิ นการได้สูงสุดไม่เกิน 5 วันทาการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจาเป็ นต้องระงับการ
ซื้ อขายหน่ วยลงทุน โดยได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ อันเนื่ องจากเหตุจาเป็ นตามกรณีใดกรณีหนึ่ งดังนี้
1. ไม่สามารถจาหน่ าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
3. มีเหตุจาเป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม
อนึ่ ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตามคาสัง่ ที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรื อคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ทั้งนี้ การไม่ขายหรื อไม่รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นตามคาสัง่ ที่ รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุ น (suspension of dealings) ด้ว ยเหตุ อื่ น ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น ที่ ทน.
11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุน
รวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหนึ่ ง
ดังนี้
1. กรณี ที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณี ดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อ
ความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้
2. กรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่บริษัทจัดการได้รบั จากผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริงหรือไม่ครบถ้วน
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3. กรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้ อหน่ วยลงทุนของผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็ นการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุ นการก่อการร้าย หรืออาจมีลกั ษณะเป็ นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่างๆ เป็ นต้น
4. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นในบางกรณี ตามที่ บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณี ที่
บริษัทจัดการเห็นว่าการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียหาย
แก่กองทุน ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจาเป็ นอื่นใดทาให้บริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการเพื่อให้การลงทุ น
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการรักษาผลประโยชน์ ของ
กองทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็ นหลัก
5. กองทุนมีวตั ถุ ประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ ข องประเทศสหรัฐอเมริกา
พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง
กองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา กองทุน
จึงขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนให้กบั บุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น
12. การหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
เป็ นไปตามประกาศ
13. เงื่อนไขและข้อจากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบี ยนพร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ
ผูร้ ับโอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นของกองทุ นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผูร้ ับโอน
หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน
30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่
นายทะเบียนนัดหมาย
ข้อจากัดการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการจัดสรรและการโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอด
ใดๆ ในกรณีต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ใช่ผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาหนด เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
2. การจัดสรรและโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวส่ งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่า
ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อ
การลงทุ นของกองทุ น หรือต่ อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น หรื อต่ อชื่อเสี ยง หรือต่ อความรับผิ ดชอบทางกฎหมายของบริษั ท
จัดการโดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
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14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน :
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ั ่งซื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนี ยมรวม (เพดานค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนี ยม (ตาม 15.2)
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.4610 ต่อปี ของจานวนเงินที่ได้รบั
จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
15.2. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของจานวนเงินที่ได้รับจากการ
เสนอขายหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ในกรณี ที่ กองทุ น ได้รับ ผลตอบแทนสูงกว่าที่ ได้เปิ ดเผยไว้ต อนเสนอขายหน่ วยลงทุ น บริ ษั ท จัด การอาจเรี ยกเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 2.1400 ต่อปี ของจานวนเงินที่ได้รับจากการเสนอ
ขายหน่ วยลงทุน
15.2.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของจานวนเงินที่ได้รบั จาก
การเสนอขายหน่ วยลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ดงั กล่าวได้รวมค่าธรรมเนี ยมการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว
15.2.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบี ยนหน่ วยลงทุ นรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.2140 ต่อปี ของจานวนเงินที่
ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
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15.2.4. ค่าธรรมเนี ยมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
15.2.5. ค่าธรรมเนี ยมการจัดจาหน่ าย :
ไม่มี
15.2.6. ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรกซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ น
ตามจานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาจะได้รับ
ประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นได้แก่
(ก) ค่ า ใช้จ่า ยในการจัด ท าโฆษณาประชาสัม พัน ธ์ ค่ าสื่ อ โฆษณาประชาสัม พัน ธ์ การจัด อบรมเผยแพร่ ค วามรู ้
ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนากองทุน ทั้ง นี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรวมกันจะไม่เกินร้อย
ละ 1.07 ของจานวนเงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนี ยมที่ เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุ นและค่าใช้จ่ายต่ างๆ ที่ เกิดขึ้ นจากการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการดาเนิ นงานของกองทุนซึ่งจะเรีย กเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ นตามจานวนที่จ่ายจริง
โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จ่าย
นั้น หรือในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้ น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญ ชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบัติตามคาสัง่ หรือตาม
กฎหมาย หรือประกาศของสมาคม
(ข) ค่าจัดทา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทาและจัดพิมพ์ ใบคาขอเปิ ด
บัญ ชี กองทุ น สมุ ดบัญ ชี แสดงสิ ท ธิ ใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ น บัตรตัวอย่างลายมื อชื่ อ เอกสารที่ เกี่ยวข้อง ค่าจัดทา
จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ค) ค่าจัดทา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผูถ้ ือหน่ วยลงทุน การขอมติ ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย ก.ล.ต.
(ง) ค่าจัดทา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ ชวนและรายงานประจาปี ถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(จ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
(ฉ) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่ องจากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษีอื่นใด
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการคานวณ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหรือสอบทานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการคานวณผลการดาเนิ นงานและ
ระดับความเสี่ยงของการลงทุน ค่าธรรมเนี ยมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ เป็ นต้น
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(ช) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยูใ่ นประเทศและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบตั ิตามคาสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม
(3) ค่าใช้จ่ายและภาษี อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับการดาเนิ นงานของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ น
ตามจานวนที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจานวน ได้แก่
(ก) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ข) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดาเนิ นคดีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกค่า
สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ ว ยลงทุน หรือเมื่อได้รบั คาสัง่ จากสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ ของกองทุน
(ค) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระหนี้ เป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี้ ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนี ยมศาล
ค่าธรรมเนี ยมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิ ติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจานอง ค่าปลอดจานอง ค่าจัดพิมพ์
เอกสาร
(ง) ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนี ยมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งหลักประกันของสิทธิ
เรียกร้องอันเกิดจากการรับชาระหนี้ เป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชาระหนี้ ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จ่ายด้าน
ภาษี ค่าทาประกันภัย ดูแล และเก็บรักษาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจาหน่ าย จ่าย โอนทรัพย์สินดังกล่าว
(จ) ค่าใช้จ่ายในการรับชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชาระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ฉ) ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคารต่ า งๆ ค่ า อากรแสตมป์ ค่ า ไปรษณี ย ากร ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า โทรสาร ค่ า ประกาศใน
หนั งสือพิมพ์ ค่าไปรษณี ยากรสาหรับหนั งสือโต้ตอบกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบ
โดยวิธีอื่นที่มิใช่ทางไปรษณีย์
(ช) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการชาระบัญชีและเลิกกองทุน
(ซ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดาเนิ นคดีเพื่อการรับชาระหนี้ ใดๆ ของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่ องจากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีอื่นใด
ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดจากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการคานวณ
มูลค่ าทรัพ ย์สิน สุ ท ธิ และหรื อสอบทานมูลค่ าทรัพ ย์สิน สุ ท ธิ และหรือ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มี การคานวณผลการ
ดาเนิ นงานและระดับความเสี่ยงของการลงทุน เป็ นต้น
(ญ) ค่าใช้จ่ายของผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน
ในต่ า งประเทศ รวมทั้งค่ า ธรรมเนี ยมและค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การฝากทรัพ ย์สิ น ในต่ า งประเทศ เช่ น
ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนี ยมในการทารายการ ค่าใช้จ่ายของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอก เป็ นต้น
(ฎ) ค่ า ธรรมเนี ยมหรื อ ค่ า ใช้จ่ ายที่ เกี่ ยวกับ การช าระราคา รับ ช าระราคา ส่ งมอบหรื อ รับ มอบหลัก ทรัพ ย์ เช่ น
ค่ า ธรรมเนี ย มธนาคาร ค่ า ธรรมเนี ย มหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยในการใช้บ ริ ก าร Settlement Advance หรื อ Contractual
Settlement เป็ นต้น
(ฏ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและวิธีการคานวณค่าธรรมเนี ยมผูร้ ับฝากทรัพย์สิน ใน
ต่างประเทศ กับจานวนเงินที่จ่ายชาระจริง
(4) ค่ า ธรรมเนี ย มที่ เกี่ ยวกับ การซื้ อขายหลัก ทรัพ ย์ ซึ่ งจะรวมอยู่ ในต้น ทุ น ของค่ า ซื้ อหลัก ทรัพ ย์ เมื่ อ มี ก ารซื้ อ
หลักทรัพย์และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนี ยมหรือค่านายหน้าการซื้ อขายหลักทรัพย์
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(ค) ค่ า ธรรมเนี ย มการแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ ค่ า ประกัน ความเสี่ ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ทั้งที่เกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ
(ง) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อซื้ อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็ นต้น
(5) ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุ นซึ่งมิได้ระบุ ไว้ในข้อ 15 (ถ้ามี) โดยบริ ษัท จัดการจะเรี ยกเก็บจาก
กองทุนตามจานวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง
หมายเหตุ :
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15.2 อื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับกองทุนตาม (5) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยแยกเป็ น
รายการอย่างชัดเจนในหนั งสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและในรายงานประจาปี ซึ่งบริษัทจัดการจะจัดทาเมื่อสิ้ น
รอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
การตัด จ่ายค่ าใช้จ่ายดังกล่ าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่ กาหนดโดยสมาคมนั กบัญ ชี และผูส้ อบบัญ ชี รับ
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) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี
15.3.3.2 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี
15.3.4. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน : มี
อัตราตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.5. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน : มี
อัตราตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
15.3.7. ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ : มี
อัตราตามที่จ่ายจริง
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ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชี ของผูซ้ ื้ อหน่ วยลงทุ น (ถ้ามี) ตามอัตราที่ ธนาคารพาณิ ชย์ หรือสถาบันการเงิน
กาหนดโดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผูซ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดาเนิ นการให้ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติซึ่งเป็ นกรณี ที่บริษัทจัดการดาเนิ นการให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย
ตามที่ จ่ายจริ ง เช่ น ค่ าแก้ไขเปลี่ ยนแปลงข้อมูลในทะเบี ยน เป็ นต้น โดยบริษั ท จัดการจะแจ้งให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น
ดังกล่าวทราบ
15.4. วิธีการคานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยม :
บริษัทจัดการจะคานวณค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ ูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียน
ทุกวันที่ มีการคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ โดยใช้จานวนเงินที่ ได้รับจากการเสนอขายหน่ วยลงทุ นเป็ นฐานในการ
คานวณค่าธรรมเนี ยม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย :
15.5.1 การเพิ่มค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย
15.5.1.1 กรณีการเพิ่มค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(1) เพิ่มค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ผูล้ งทุนทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้ น โดยการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอัน
ทาให้มนั ่ ใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง
(2) เพิ่มค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายเกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ โดยเทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1
ปี นับแต่วนั ที่บริษัทจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้ น
(2.1) กรณี เกิน มากกว่าร้อยละ 5 ของอัต ราที่ ระบุ ไว้ในโครงการ บริษั ท จัดการจะต้องได้รับ มติ พิเศษและแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง
(2.2) กรณี เกิน ไม่ม ากกว่าร้อยละ 5 ของอัตราที่ ระบุ ไว้ในโครงการ บริ ษั ทจัด การจะเปิ ดเผยให้ผูถ้ ื อ หน่ วยทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้ นและแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน
นับแต่วนั ที่เปลี่ยนแปลง โดยการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทาให้มนั ่ ใจได้ว่าผูล้ งทุน
ได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง
15.5.1.2 กรณีการเพิ่มค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายแตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจัดการจะขอมติเพื่อแก้ไขโครงการ
15.5.2. การลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย
15.5.2.1 กรณี ลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายตามที่ ระบุ ไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยให้ผูล้ งทุ นทราบ
ภายใน 3 วันทาการนั บแต่วนั ที่มีการเรียกเก็บลดลง โดยการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทาโดยวิธีการที่เหมาะสม
อันทาให้มนั ่ ใจได้ว่าผูล้ งทุนได้รบั ทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง
15.5.2.2 กรณี ลดค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายแตกต่างไปจากที่ ระบุ ไว้ในโครงการ บริษัทจัดการสามารถขอแก้ไข
โครงการ โดยให้ถือว่าสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว
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15.6. หมายเหตุ :
ค่ า ธรรมเนี ยมและค่ า ใช้จ่ า ยทั้ งหมดของกองทุ น ที่ เรี ย กเก็ บ จากกองทุ น และผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น เป็ นอัต ราที่ ร วม
ภาษี มลู ค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่อตั ราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิใน
การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
16. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธีการคานวณ กาหนดเวลาในการคานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคา
หน่ วยลงทุน : ต่างประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนกาหนด โดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
การคานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดย
เทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้
บริษัทจัดการจะใช้ขอ้ มูลล่าสุดที่ประกาศหรือได้รบั จากสถาบันหรือหน่ วยงานอื่นใดที่ใช้อา้ งอิงอย่างเป็ นทางการ ทั้งนี้
บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ ซึ่งสอดคล้อง
กับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงที่จะ
ประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
สาหรับการคานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศให้อยูใ่ นรูปสกุลเงินบาท เพื่อนามาใช้ใน
การคานวณมูลค่าหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ที่ประกาศ
โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ขอ้ มูลสู่สาธารณชนและ
สามารถใช้อา้ งอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์ และเป็ นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน
ในกรณี ที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่ เสนอขายในต่างประเทศ โดยมีการป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะใช้ขอ้ มูลที่ใช้ในการคานวณ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้ องกันความเสี่ยงที่ได้จาก Reuters
หรือ Bloomberg หรือธนาคารพาณิชย์คู่คา้ ที่ได้เข้าทาสัญญาป้ องกันความเสี่ยงซึ่งบริษัทจัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์
ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการใช้มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวได้ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์
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 นวันที่ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าเชื่อได้ว่าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่ วยลงทุน
อย่างมีนัยสาคัญ และประกาศภายในวันทาการถัดไป
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(2.2) คานวณและประกาศราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนอย่างน้อยในวันดังนี้
(ก) คานวณทุกสิ้ นวันทาการก่อนวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุน และประกาศภายในวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
(ข) คานวณทุกสิ้ นวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุนโดยใช้มูลค่าหน่ วยลงทุนของวันดังกล่าวเป็ นเกณฑ์ในการคานวณ
ราคา และประกาศภายในวันทาการถัดไป
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้ นวันทา
การที่คานวณนั้น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้อง
ได้รบั การรับรองโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน จานวนหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารั บซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
3. การใช้ตัวเลขทศนิ ยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือ
จานวนหน่ วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(3.1) คานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 2 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยม
ตามหลักสากล
(3.2) คานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 5 ตาแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลักสากล
สาหรับมูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 4 ขึ้ น ส่วนมูลค่า
หน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะตัดทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที่ คานวณได้ใน (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 โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลักสากล
แต่จะใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยมเพียง 4 ตาแหน่ งโดยตัดทศนิ ยมตาแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจากการคานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนาผลประโยชน์น้ันรวมเข้าเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุน
บริษัทจัดการอาจไม่คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุ น และราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนได้ เมื่อมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคาสัง่ ซื้ อหรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน ตามที่ระบุ
ในโครงการ โดยได้รบั ยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุน โดยได้รบั ยกเว้นตั้งแต่วนั ที่ปรากฏเหตุดงั กล่าว
ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทาการซื้ อขายหน่ วยลงทุนล่าสุดภายใน 1
วันทาการ
16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน :
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บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนทางเว็บไซต์ของ
บริษัทจัดการ
ในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่เหมาะสมแทน อาทิ
ประกาศไว้ ณ ที่ทาการของบริษัทจัดการ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่ นใดที่เหมาะสมแทนการประกาศทาง
เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณี ที่ราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่า 1 สตางค์ หรือคิด
เป็ นอัตราไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทาและส่งรายงานให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกต้อ งภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่พบว่ามูลค่า
หรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง โดยรายงานดังกล่าวต้องมีสาระสาคัญดังนี้
(ก) มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทาให้มลู ค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้ องกันเพื่อมิให้มูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในกรณี ที่ความไม่ถูกต้องมิได้มีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
(1.2) ในกรณีที่สาเหตุที่ทาให้มลู ค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีผลต่อเนื่ องถึงการคานวณมูลค่าหรือราคาหน่ วย
ลงทุนครั้งต่อไป ให้บริษัทจัดการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องตั้งแต่วนั ที่พบว่ามูลค่าหรือราคาไม่ถูกต้อง
2. ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ้
และคิด
เป็ นอัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(2.1) คานวณมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุ นย้อนหลังตั้งแต่ วนั ที่ บริษัทจัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่
ถูกต้องจนถึงวันที่มลู ค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนถูกต้อง
(2.2) ดาเนิ นการดังนี้ เฉพาะวันที่มลู ค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมลู ค่าและคิดเป็ นอัตราดังกล่าว
(ก) จัดทารายงานการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุ นย้อนหลังให้เสร็ จสิ้ นภายในวันทาการถัดจากวันที่ บริษั ท
จัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ภายในวันทาการถัด
จากวันที่ คานวณมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุ นย้อนหลังเสร็จสิ้ น เพื่อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ รับรองข้อมูลในรายงาน
ดังกล่าวภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ รายงานตามวรรคหนึ่ ง (2.2) (ก)
วรรคหนึ่ ง ให้มีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1(1.1) โดยอนุ โลม เว้นแต่ในกรณีของรายงานการแก้ไขราคาหน่ วย
ลงทุนย้อนหลังของกองทุนให้ระบุการดาเนิ นการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องไว้แทนข้อมูล
ตามข้อ 1(1.1) (ง)
(ข) แก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องภายในวันที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานตามวรรคหนึ่ ง
(2.2) (ก)
(ค) ดาเนิ นการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผูล้ งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุน
และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขมูลค่าหรือราคาหน่ วยลงทุน ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รอง
ข้อมูลในรายงานตามวรรคหนึ่ ง (2.2) (ก)
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3. ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกต้อง หากการไม่ถูกต้องดังกล่าวมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขนไป
ึ้
และคิด
เป็ นอัตราตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ เฉพาะวันที่มูลค่าหรือ
ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นมีมลู ค่าและคิดเป็ นอัตราดังกล่าว
(3.1) จัดทารายงานการชดเชยราคาไว้ในรายงานการแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนตามข้อ 2 วรรคหนึ่ ง (2.2) (ก) ด้วย
โดยให้อยูใ่ นส่วนของการดาเนิ นการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(3.2) ชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ 4 ให้แล้วเสร็จและดาเนิ นการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผูซ้ อหน่
ื้ วย
ลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตามข้อ 2 วรรค
หนึ่ ง (2.2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการ
แก้ไขราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
(3.3) จัดทามาตรการป้ องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสาเนารายงาน
การแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังตามข้อ 2 วรรคหนึ่ ง (2.2) (ก) ให้สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7
วันทาการนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมี
สาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ ให้บริษัทจัดการส่งสาเนาเอกสารที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่าการที่
ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้มาพร้อมสาเนารายงานดังกล่าวแทน
4. ในการชดเชยราคาตามข้อ 3(3.2) ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(4.1) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตา่ กว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน
1. ให้บริษัทจัดการลดจานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วย
ลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
2. หากปรากฏว่าผูซ้ ื้ อหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่ วยลงทุนที่
จะต้องลด ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการเอง เป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจานวน
หน่ วยลงทุนที่เหลืออยูน่ ้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี
เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุน เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุม
ได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ให้บริษัทจัดการเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจานวน
ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่
มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของกองทุนเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน
(4.2) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณี ที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน ให้บริษัทจัดการเพิ่มจานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ื้ อหน่ วยลงทุ นเป็ นจานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุ นเป็ น
จานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู ้ อหน่
ื้ วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
1. ให้บริษัทจัดการลดจานวนหน่ วยลงทุ นของผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคา
หน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
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2. หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจานวนหน่ วย
ลงทุนที่จะต้องลด ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลด
จานวนหน่ วยลงทุ นที่ เหลื ออยู่น้ั นและจ่ายเงินของบริ ษัท จัดการเองเป็ นจานวนเท่ ากับส่ วนต่ างของราคาที่ ขาดอยู่
แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุน เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่
อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่
ถูกต้อง และผูด้ ูแลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณี ที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผูซ้ ื้ อหน่ วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึง
100 บาท บริษัทจัดการอาจนาเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน แต่ถา้
บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ให้บริษัทจัดการชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการนับ
แต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนตามวรรคหนึ่ ง (4.1) (ข) หรือผูซ้ ื้ อหน่ วยลงทุน
ตามวรรคหนึ่ ง (4.2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการแทนกองทุนก็ได้
5. ให้บริษัทจัดการจัดให้มีสาเนารายงานตามข้อ 1(1.1) และข้อ 2 วรรคหนึ่ ง (2.2) (ก) ไว้ ณ ที่ทาการของบริษัท
จัดการ เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
6. ห้ามมิให้บริษัทจัดการคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจากมูลค่าหน่ วยลงทุนหรือราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องจากกองทุน เว้น
แต่ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผูเ้ กี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
17.2. ชื่อผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
17.5. ที่ปรึกษา :
ไม่มี
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17.6. ผูส้ อบบัญชี :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
17.8. Prime Broker :
ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี ของกองทุนรวม :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
19. การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
เป็ นไปตามประกาศ
20. ข้อกาหนดอื่นๆ :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
21. การดาเนินการกรณีบริษทั จัดการไม่สามารถดารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกาหนด :
เป็ นไปตามประกาศ
22. มาตรการเยียวยากรณีบริษทั จัดการปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวม
เป็ นการทั ่วไป :
ในกรณี ที่บริษัทจัดการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งกองทุนรวมแบบเป็ นการทัว่ ไป
และการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบัติน้ั นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้ งทุน บริษัทจะแก้ไขเยียวยาความ
เสียหายโดยไม่ชกั ช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทยินยอมให้นาข้อพิพาทเข้าสู่
การพิจารณาของอนุ ญาโตตุลาการ
23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
เป็ นไปตามประกาศ
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ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่วยลงทุนกับบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จากัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988
ที่ อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 400/22 KASIKORNBANK Building, 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road, Samsen
Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 Tel. 0 2673 3888 Fax 02673 3988
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
1. สิทธิของบริษัทจัดการ
(1) รับค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุน
ก่อนระยะเวลาถือครองที่กาหนดในโครงการ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนี ยมในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่าย
และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กาหนดไว้ในโครงการ
(2) สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะปฏิเสธการจองซื้ อหรื อ สัง่ ซื้ อ หรื อสัง่ ขาย หรื อ หยุด รับ ค าสัง่ ซื้ อหรื อ ค าสัง่ ขายคื น หรื อ ค าสัง่
สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(3) สงวนสิทธิที่จะเลื่อนกาหนดการชาระคืนเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(4) สงวนสิทธิที่จะรับชาระหนี้ เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันแทนการชาระหนี้ ด้วยเงินสดตามตรา
สารแห่งหนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(5) สงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
(6) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
(1) การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมและจดทะเบียนกองทุน
(ก) ยื่น ค าขอจดทะเบี ยนกองทรัพ ย์สิ น ซึ่ งเป็ นเงิ น ได้จ ากการขายหน่ วยลงทุ น ของโครงการเป็ นกองทุ น รวมต่ อ
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุน
(ข) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนต่อสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทาลาย
(ค) ดาเนิ นการเพิ่มจานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กาหนด
(ง) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วให้แก่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(จ) เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจดั การกองทุน
(ฉ) จัดทาหนังสือชี้ ชวนตามระยะเวลาที่ประกาศกาหนด
(ช) ประกาศข้อมูล รายละเอียด การดาเนิ นการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาหนด
(ซ) ดาเนิ นการเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การเลิกกองทุนรวม”
(ฌ) จัดให้มีการชาระบัญชีตามหัวข้อ "การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน"
(2) การบริหารกองทุน
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(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 ทรัพย์สินที่ลงทุน ไว้น้ั นตามที่บริษัท
จัดการเห็นสมควร โดยลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของโครงการ
ที่ได้รบั อนุ มตั ิ ทั้งนี้ โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นหลัก
(ค) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ง) สัง่ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จาหน่ าย จ่ายโอน ตลอดจนชาระและรับชาระราคาค่า
หลักทรัพย์
(จ) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุน
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
(ช) กาหนดราคาที่เป็ นธรรมของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อ
ใช้ในการคานวณทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณี ที่ บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคานวณมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ใน
ขณะที่คานวณมูลค่า
(ซ) เข้าร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนในกิจ การที่ กองทุ น ถื อหุ น้ หรือ หลัก ทรัพย์อยู่เท่ าที่ จาเป็ น เพื่ อรักษา
ประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ฌ) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดาเนิ นการฟ้ องร้องบังคับคดี หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหาย ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(3) การจัดทาบัญชีและการรายงาน
(ก) จัดทาบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ข) จัดทารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ้ นวันทาการนั้น
(ค) จัดทารายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ ผูด้ ูแล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้ นวันทาการนั้น
(ง) คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(จ) ดาเนิ นการแก้ไขราคาขาย และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และจัดทารายงานตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(ฉ) จัดทาและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
(4) การขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและงานทะเบียนหน่ วยลงทุน
(ก) จัดให้มีคาสัง่ จองซื้ อหน่ วยลงทุน คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน หรือคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนซึ่งมีลักษณะเป็ นไปตามที่
กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
(ข) ขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการและหนังสือชี้ ชวน
(ค) จัดสรรหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่กาหนด
(ง) ดาเนิ นการจัดสรรจานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนที่ จะรับซื้ อคืนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การ
เลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ” หรือ “การไม่ขายไม่รบั ซื้ อคืนไม่สบั เปลี่ยน
หน่ วยลงทุนตามสัง่ ” หรือ “การชาระค่ารับซื้ อคืน สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
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(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 ดบัญชีกองทุนและดาเนิ นการให้มีการจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิให้แก่ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
(ฌ) จัดให้มีรายงานข้อมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กาหนด
(ญ) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มิได้ทาการซื้ อขายและไม่มีหน่ วยลงทุนคงเหลืออยู่ในบัญชีกองทุนตามที่
ระบุเงื่อนไขไว้ในหัวข้อ "การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน"
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ในกรณี ที่จะดาเนิ นการตามข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขาย
คืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน”
(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น
(ก) แต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
และแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ อื่นตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ ที่กาหนดไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขการ
เปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์" ทั้งนี้ โดยได้รบั อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(ข) แต่งตั้งผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต.
ประกาศกาหนด
(ค) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีทรัพย์สินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(ง) แต่ งตั้งผูช้ าระบัญ ชี ของกองทุ น เมื่อยุติหรื อเลิ กกองทุ น ทั้งนี้ โดยความเห็ นชอบของสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(จ) แต่งตั้งหรือดาเนิ นการเป็ นนายทะเบียนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถ้ามี) ที่ทาหน้าที่เป็ นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของสานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
(6) การดาเนิ นการอื่น ๆ
(ก) กระทานิ ติกรรม หรือสัญ ญาใดๆ ในนามของกองทุ น ซึ่งบริษัท จัดการมีอานาจกระทาได้ภ ายในขอบเขตของ
กฎหมาย
(ข) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
ทั้งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
(ค) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพ ย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรื อคาสัง่ ที่ ออกโดยอาศัยอ านาจแห่ งกฎหมายดังกล่ าว ทั้งนี้ ในกรณี ที่
ข้อกาหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ6MBY ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

49

ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดาเนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาสัง่ นั้ น ให้ถือว่าบริษัท
จัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงือ่ นไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคาสัง่ ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยเหตุอื่น
ใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดาเนิ นการตามที่
จาเป็ นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทาหน้าที่ ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ
ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่
2. ผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
2.1 สิทธิของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1) ได้รบั ค่าตอบแทนจากกองทุนสาหรับการทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุน
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(1) หน้าที่โดยทัว่ ไป
(ก) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
(ข) รับรองความถูกต้องในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วย
ลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คานวณไว้แล้วตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
(ค) ให้ความเห็นชอบราคาที่เป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการแสดงให้เห็นว่า
การคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคม
บริษัทจัดการลงทุนไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในขณะที่คานวณมูลค่า
(ง) รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาตามหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดาเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(จ) ชาระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน และ/หรือชาระผลประโยชน์หรือทรั พย์สินอื่นของกองทุนเป็ นยอดรวมให้แก่ผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(ฉ) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ของผูช้ าระบัญชี
(ช) รับเงินค่าขายหน่ วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
(ซ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคาสัง่ หรือข้อบังคับอื่นใดที่
ออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ฌ) ดาเนิ นการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสี ย หายจากบริ ษั ท จัด การ ทั้งนี้ เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ทั้งปวงหรื อ เมื่ อ ได้รับ ค าสัง่ จากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
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(ญ) ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามหัวข้อ “การเลื่อนกาหนดการชาระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน” และ "การไม่ขายไม่รบั ซื้ อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ "
(ฎ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชาระบัญชีกองทุนจะเสร็จสิ้ น ดูแลและตรวจสอบให้ผูช้ าระบัญชีปฏิบัติ
ตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที่ผูช้ าระบัญชีกระทาการหรืองดเว้นกระทาการตามมาตรา 130 แห่ง
กฎหมาย ก.ล.ต. ให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รายงานให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฏ) ด าเนิ น การรับ และจ่ า ยเงิ น จากบั ญ ชี ข องกองทุ น ในเวลาที่ ก าหนดตามค าสั ง่ ของบริ ษั ท จัด การโดยผู ้ดู แ ล
ผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถดาเนิ นการรับหรือ
จ่ายเงินได้ทนั เวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(ฐ) ผูด้ ู แลผลประโยชน์ จะต้อ งอนุ ญ าตให้บ ริ ษั ท จัด การหรื อ ผูต้ รวจสอบบัญ ชี ของกองทุ น ทาการตรวจสอบบัญ ชี
หลักทรัพย์ บัญชีของกองทุน และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนได้ภายในเวลาทาการปรกติของผูด้ ูแลผลประโยชน์
(ฑ) ในกรณีที่ผูส้ อบบัญชีของกองทุน หรือผูส้ อบบัญชีของผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือผูส้ อบบัญชีอิสระ หรือผูช้ าระบัญชี
ของกองทุน หรือหน่ วยงานผูม้ ีอานาจควบคุมผูด้ ูแลผลประโยชน์ ขอคาชี้ แจงไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็ตาม
เกี่ยวกับการกระทาการใดๆที่มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์ หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ตอ้ งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะต้องทารายงานเกี่ยวกับคาขอดังกล่าวพร้อมรายงาน
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ได้กระทาไปแล้ว หรือที่จะกระทาต่อไปให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชกั ช้า
(ฒ) ดาเนิ นการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุ ญาตนาเงินตราเข้า ออกประเทศตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ โดยจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการปริวรรตเงินตรา (ถ้ามี)
(ณ) ดาเนิ น การชาระราคาหลัก ทรัพ ย์ของหลักทรัพ ย์ในต่ างประเทศโดยตรงหรื อผ่ านทางผูร้ ับฝากทรัพ ย์สิ น ใน
ต่างประเทศ (ถ้ามี)
(ด) รับชาระเงินจากการขายหลักทรัพย์ในต่ างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน 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
(2) หน้าที่ในการรับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สิน
(ก) รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผูด้ ูแล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์ดูแลรักษาอยูจ่ นกว่าจะเลิกกองทุนพร้อมทั้งดูแลให้การ
เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือ
ฝากไว้อย่างปลอดภัยที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ที่บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด และที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เว้นแต่ บริษัทจัดการจะอนุ ญาตหรือตกลงเป็ นอย่ างอื่น และหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ เก็บรักษา
ทรัพย์สินต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบทันที
(ข) จดทะเบียนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รบั มอบมาและจาเป็ นต้องทาการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัท
ผูอ้ อกหลักทรัพย์น้ัน
(ค) จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนและสถานที่เก็บรักษาโดยจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบและอนุ ญาต
ให้ตวั แทนของบริษัทจัดการได้ร่วมในการตรวจสอบดังกล่าวด้วย
(ง) จัดทาบัญ ชี และรับรองความถู กต้องของทรัพ ย์สินของกองทุ นที่ รับฝากไว้ รวมทั้งจัดทาบัญ ชี แสดงการรับจ่าย
ทรัพย์สินของกองทุน
(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
การรับเงินปั นผล การรับดอกเบี้ ย การรับสิทธิในการจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุน และ/หรือหน่ วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใด
ที่กองทุนพึงจะได้รบั รวมทั้งดาเนิ นการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธิน้ั น ๆ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณี ที่มี
ความจาเป็ นที่ตอ้ งป้ องกันการเสียสิทธิที่มีอยูห่ รือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์น้ัน ๆ
(ฉ) จัดให้มีผรู ้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)
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(3) ส่งมอบ รับมอบหลักทรัพย์
(ก) ส่งมอบ รับมอบ จองซื้ อตามสิทธิ จาหน่ ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินตลอดจนชาระและรับ
ชาระราคาหลักทรัพย์ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดาเนิ นการ
(ข) ส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินของกองทุนผ่านผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
(ค) ติดตามดูแลให้ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินหรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศรับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน
ตามคาสัง่ บริษัทจัดการ (ถ้ามี)
(4) การรายงาน
(ก) รายงานต่อบริษัทจัดการเกี่ยวกับเรื่องดังนี้
1. รายงานฐานะการลงทุนเป็ นรายวัน
2. รายงานรายละเอียดการรับจ่ายจากบัญ ชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้ นวันทาการซื้ อขาย
และคานวณดอกเบี้ ยค้างรับ
3. รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุ นแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อม
คานวณดอกเบี้ ยค้างรับ (ถ้ามี) เป็ นรายวัน
4. รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ ซื้ อหลักทรัพย์และลูกหนี้ ค่าขายหลักทรัพย์เป็ นรายวัน
5. รายงานเกี่ยวกับงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็ นรายเดือน
6. รายงานเงินปั นผลค้างรับของกองทุนทุกครั้งที่มีรายการเงินปั นผลค้างรับเกิดขึ้ น
7. รายงานอื่นๆ เกี่ยวกับบัญชีหลักทรัพย์ และบัญชีเงินสดตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
8. รายงานข้อร้องขอของบริษัทจัดการซึ่งยังไม่ได้รบั คาชี้ แจงโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ในทุกสิ้ นเดือน
(ข) รายงานต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอียด ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5
วันนับแต่วนั ที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์รถู ้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(ค) รายงานข้อมูลทรัพย์สินของกองทุนทั้งจานวนและมูลค่าของทรัพย์สินในต่างประเทศ
2.3 ความรับผิดชอบของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ผูด้ ูแลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจัดการในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าว
เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทาผิดโดยจงใจ หรือการไม่ปฏิบตั ิตามที่ได้ตกลงไว้กบั บริษัทจัดการ
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ ของผู ้
ถือหน่ วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผูด้ ูแลผลประโยชน์ รายเดิมมีหน้าที่ดาเนิ นการตามที่
จาเป็ นเพื่อให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนิ นการดังกล่ าวรวมถึ งการลง
ลายมือชื่อในหนั งสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผูด้ ูแลผลประโยชน์ รายใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์กระทาการ งดเว้นกระทาการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ ูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้ง
ปวงได้
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ผูด้ ูแลผลประโยชน์ ตอ้ งไม่กระทาการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ไม่ว่าการ
กระทานั้นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ ูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทน
ในการทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดาเนิ นการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผูถ้ ือ
หน่ ว ยลงทุ น ทราบก่ อ นอย่ างเพี ยงพอแล้ว โดยผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น ที่ ได้ท ราบข้อ มู ล ดังกล่ า วมิ ได้แสดงการคัด ค้า น
ในกรณีที่การดาเนิ นการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาเนิ นการขอมติ ให้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์มีอานาจดาเนิ นการตามที่จาเป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้
เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ ูแลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ ูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณี ใดกรณี หนึ่ งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่ อ บริ ษั ท จัด การหรื อ ผู ้ดู แลผลประโยชน์ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มี ค วามประสงค์จะบอกเลิ ก สัญ ญาแต่ งตั้งผู ้ดู แล
ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) มีคาสัง่ ศาลให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ม้ ละลาย
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูด้ ูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว้
ผูด้ ูแลผลประโยชน์ หรื อบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่ ง
ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(4) ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือ
กรณีอื่นใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ค าสัง่ ระเบี ย บ และข้อ บังคับ ดังกล่ า ว ทั้ งนี้ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงดังกล่ า วมี ผ ลให้เป็ นการเพิ่ ม
ภาระหน้าที่แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ และผูด้ ูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้ าที่ดงั กล่าวต่อไป ผูด้ ูแลผลประโยชน์ มี
สิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(5) ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวน
หน่ วยลงทุ น ที่ จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบี ยนหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น เรี ยกร้องให้มี การเปลี่ ยนแปลงผู ้ดูแล
ผลประโยชน์
(6) ในกรณี ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูด้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดาเนิ นการให้ผดู ้ ูแลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับ
แต่วนั ที่บริษัทจัดการทราบเหตุดงั กล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบ ภายใน 3 วันทาการนั บแต่วนั ที่แก้ไขเสร็จสิ้ น ในกรณี ที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์มิได้ทาการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนดดังกล่ า ว บริ ษั ท จัด การจะดาเนิ น การขออนุ ญ าตเปลี่ ยนตัว ผู ้ดู แลผลประโยชน์ ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นั บ แต่ วัน ที่ ค รบก าหนดเวลาให้แก้ไข เมื่ อ ได้รับ อนุ ญ าตจากส านั ก งาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์อื่นแทนผูด้ ูแลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
(7) ในกรณีที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์นาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิ ดเผย หรือ
ใช้ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์เอง บริษัท
จัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้ทนั ที
เนื่ องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาหนดให้กองทุนรวมต้องมีผดู ้ ูแลผลประโยชน์
ดังนั้น ในกรณีที่ผูด้ ูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 2 ผูด้ ูแลผลประโยชน์น้ันจะต้องทาหน้าที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์
ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนถึงการ
ดาเนิ นการอื่นใดที่จาเป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผูด้ ูแลผลประโยชน์
รายใหม่จะเสร็จสิ้ น และผูด้ ูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาหน้าที่ได้ทนั ที หรือปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
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ในกรณี ผูด้ ูแลผลประโยชน์ กระทาการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ ไม่เข้า
ข้อยกเว้นให้กระทาได้ หากเป็ นกรณีที่มีนัยสาคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอานาจ
บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้
สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และหรือ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และหรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
3. ผูส้ อบบัญชี :
สามารถดูขอ้ มูลในหนังสือชี้ ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจารอบระยะเวลาบัญชี ของกองทุ นตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่
รับรองทัว่ ไป
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบตั ิการบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บู ร ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บู รณะ แขวงราษฎร์บู รณะ เขตราษฎร์บู รณะ กรุ งเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0 2470 1976-83
5. ผูจ้ ดั จาหน่าย :
ไม่มี
6. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืน :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2888 8888

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นในภายหลังได้ ในกรณี ของการแต่ งตั้งผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ น
เพิ่มเติ ม ผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นดังกล่ าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่ สานั กงาน
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คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
โดยผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตั้งจะต้องปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ระบบงานเดี ยวกันกับ
ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูก่ ่อนแล้ว
6.1 สิทธิของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนี ยมสาหรับการทาหน้าที่ เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตามสัญญาทางธุรกิจ
เกี่ยวกับการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกองทุนของบริษัทจัดการ
(2) บอกเลิกสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน ของบริษัทจัดการกับผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(1) จัดให้มี สถานที่ สาหรับ จัดวางเอกสารเผยแพร่ ขอ้ มูลต่ างๆ ของกองทุ น ณ สานั ก งานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี )
รวมทั้งดาเนิ นการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน ราคารับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน รวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจาเป็ น
(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือชี้ ชวนของกองทุน คู่มือผูล้ งทุน คาขอเปิ ดบัญชีกองทุน คาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน คาสัง่ ขาย
หน่ วยลงทุน คาขอใช้บริการซื้ อขายหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ คาขอใช้บริการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื่อ
อิเล็ กทรอนิ กส์ หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่ จาหน่ าย หรือเอกสารอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกองทุ น
ให้แก่ผสู ้ นใจจะลงทุน ตามที่บริษัทจัดการได้จดั เตรียมให้
(3) ในกรณีที่ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนประสงค์จะจัดทาหรือใช้เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
จัด การ หรื อ กองทุ น ซึ่ งบริ ษั ท คู่ สัญ ญาหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดเป็ นผู ้จัด ทาขึ้ น ผู ้ส นั บสนุ น การขายหน่ ว ยลงทุ น จะเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้ นเนื่ องจากเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวนั้นเองทั้งสิ้ น
(4) ในกรณี ที่ผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุ นทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของผูล้ งทุนจะต้องทาสัญญากับผู ้
ลงทุนที่ครอบคลุมขอบเขตการให้บริการ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทนายหน้า และต้องไม่มีขอ้ ความที่
ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อลูกค้าจากการกระทาหรือละเว้นการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้ นับสนุ น
การขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรือพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน รวมถึงการเปิ ดเผย
ให้ผลู ้ งทุนทราบในกรณีที่ปฏิบตั ิแตกต่างจากการซื้ อกับบริษัทจัดการโดยตรง
(5) กรณี ที่ ผูส้ นั บสนุ น การขายหรื อรับ ซื้ อคื นหน่ วยลงทุ น ซื้ อขายหน่ วยลงทุ น แบบไม่ เปิ ดเผยชื่ อผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ น
(Omnibus Account) ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) มีระบบในการปฏิบตั ิงานที่ทาให้มนั ่ ใจได้ว่าลูกค้าจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างสุจริตและเป็ นธรรมเกี่ยวกับการจัดทา
บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งไม่เปิ ดเผยชื่อ
(ข) ตรวจสอบหรือดาเนิ นการให้มีการตรวจสอบว่ามีผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในบัญชี Omnibus Account ถือหน่ วยลงทุนของ
กองทุนใดเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
(ค) แจ้งบริษัทจัดการจะทราบโดยทันทีเมื่อปรากฏว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในบัญชีน้ันถือหน่ วยลงทุนของกองทุนใดเกิน
กว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมด
(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่ จาหน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของกองทุนใด รวมในจานวนเสียงในการขอมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในบัญชีดงั กล่าว
(จ) ในกรณี ที่ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนประสงค์จะปฏิบตั ิต่อลูกค้าในเรื่องใด ซึ่งมีผลทาให้ลูกค้า
ได้รบั เงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนแบบเปิ ดเผยชื่อ ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
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ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนต้องแจ้งให้ผูล้ งทุนทราบ และจัดให้มีหลักฐานที่แสดงว่า ผูล้ งทุนได้ทราบและยอมรับเงื่อนไขและ
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นแล้ว โดยเงื่อนไขต้องไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) กรณีขายหน่ วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ต้องจัดทาบันทึกข้อมูลส่วนตัว (Customer’s Profile) ของผูล้ งทุนแต่ละ
รายที่เปิ ดบัญชีกองทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็ นปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(7) ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใดๆ ที่จาเป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งการแจ้งสิทธิต่างๆ ที่ผลู ้ งทุนควรทราบ และต้อง
ปฏิบตั ิต่อผูล้ งทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
(8) เปิ ดเผยหรืออธิบายข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ผลู ้ งทุนทราบ
(ก) รายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ทาธุรกิจเกี่ยวข้องกับการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ข) ชื่อ ที่อยู่ของบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน หน่ วยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจาตัว
ของพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน รวมถึงบุคคลที่ได้รบั มอบหมายที่ทาหน้าที่ขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ค) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที่ผูล้ งทุนได้รบั คาแนะนาตลอดจนรับทราบคาเตือนและคาอธิบายเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
(9) จัดทาหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า การลงทุนในหน่ วยลงทุนดังกล่าวพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนมิได้มีการให้คาแนะนาใดๆ แก่ผูล้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในกรณี ที่การลงทุนในหน่ วยลงทุนเกิดจาก
ความประสงค์ของผูล้ งทุนหรือของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเอง
(10) รับชาระเงินค่าจองซื้ อ หรือค่าซื้ อหน่ วยลงทุน และรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนจากผู ้
ลงทุน
(11) ตรวจสอบความถู กต้องและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน เพื่อให้มนั ่ ใจว่าเป็ นบุ คคลเดี ยวกัน รวมถึ ง
ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
(12) ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามมูลค่าที่บริษัทจัดการคานวณและประกาศมูลค่าตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ ชวน
ของกองทุน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดที่ธนาคารพาณิ ชย์อาจเรียกได้ ตามกฎหมายที่ควบคุมการ
ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์กาหนดไว้
(13) จัดทาและส่งมอบหลักฐานการรับเงินค่าจองซื้ อ หรือการซื้ อหน่ วยลงทุน
(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ทรัพย์สินหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่ง มอบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
หนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน หรือผูล้ งทุน
(15) ยืนยันการซื้ อ หรือขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
(16) คืนเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนให้แก่ผทู ้ ี่ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนตามคาสัง่ ของบริษัทจัดการ
(17) รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด
(18) ดาเนิ นการอื่นใดตามที่ กฎหมาย ประกาศ ระเบี ยบ คาสัง่ หนั งสื อซักซ้ อม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และ
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ที่ออกโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทาหน้าที่ของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ทั้งที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะมีขนในอนาคต
ึ้
7. ผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ไม่มี

กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ต่างประเทศ6MBY ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย

56

8. ผูล้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่อง) :
ไม่มี
9. ทีป่ รึกษา :
ไม่มี
10. ผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ไม่มี
12. คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
ไม่มี
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการมีขอ้ ผูกพันที่ จะต้องรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนยินยอมให้บริษัท
จัดการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการดาเนิ นการตามที่กาหนดในหัวข้อ "การเลื่อนกาหนดการชาระ
เงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายไม่รบั ซื้ อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามสัง่ "
เนื่ องจากกองทุนเป็ นกองทุนประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืน
หน่ วยลงทุนแตกต่างไปจากอัตราส่วนและวันเวลาที่บริษัทจัดการกาหนดได้
13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
ไม่มี
13.3. สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนของกองทุนได้โดยเสรี เว้นแต่เข้าข้อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน ตามข้อ 13.4
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายื่นคาขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบี ยนพร้อม
เอกสารหลักฐานต่างๆ
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ผูร้ ับโอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นของกองทุ นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บันทึกชื่อผูร้ ับโอน
หน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทาการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน
30 วันนับแต่วนั รับคาขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ ับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกาหนดเวลาที่
นายทะเบียนนัดหมาย
13.4. ข้อจากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณี
ต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ใช่ผมู ้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนด เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
2. การโอนหน่ วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ การลงทุ น ของ
กองทุ น หรื อต่ อผูถ้ ือหน่ วยลงทุ น หรือต่ อชื่อเสี ยง หรือต่ อความรับผิ ดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้งให้ผสู ้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทาการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดั การ และในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนถือ
หน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่
เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (Omnibus Account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
นั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบั เงินคืนเมื่อโครงการสิ้ นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผูช้ าระบัญชีที่สานั กงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าระบัญชี โดยจะได้ดาเนิ นการให้มีการจาหน่ ายทรัพย์สินของโครงการ ชาระ
ภาระหนี้ สิ น และแจกจ่ายเงิน คืน ให้แก่ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นตามวิธีก ารที่ ระบุ ไว้ภ ายใต้หัวข้อ "การชาระบัญ ชี เมื่อเลิ ก
กองทุน"
13.7. สิทธิประโยชน์อื่นๆ :
สิทธิในการจานาหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนสามารถนาหน่ วยลงทุนไปจานาได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการ
จานาให้แก่ผรู ้ บั จานาที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านั้น
13.8. อื่นๆ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีความรับผิดจากัดเพียงไม่เกินค่าหน่ วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
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การที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้ อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุ นของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใดๆ
ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นดังกล่ าวยอมรับที่ จะผูกพันตามข้อกาหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ ูแลผลประโยชน์ ที่
ได้รบั การแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วน
ของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ ตอบแทน
หรือการคืนเงินทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของหน่ วยลงทุนชนิ ดนั้นๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
- และ/หรือเอกสารอืน่ ใดที่บริษทั จัดการอาจกาหนดขึ้ นในอนาคต
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคาขอเปิ ดบัญชีและใบคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
ของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เอกสารหลักฐาน
ในการขอเปิ ดบัญชี" และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ชาระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ
หรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดาเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
ให้แก่ผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะมารับสมุด
บัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและจะต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการ
ได้รับชาระค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อนั้ นได้รับการจัดสรรหน่ วยลงทุนจากบริษัท
จัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิ ทธิที่บริษัทจัดการหรือผูส้ นั บสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื้ อหรือขาย
คืนหน่ วยลงทุนได้
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน 2 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ ซื้ อหรือ
ขายคื น หน่ ว ยลงทุ น และมี ฐ านะเป็ นผู ้ถื อ หน่ ว ยลงทุ น รวมทั้งเป็ นผู ้ได้รับ เงิ น ที่ ได้จ ากการขายคื น หน่ ว ยลงทุ น

อนึ่ ง ในกรณี ที่เป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุน จานวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นจานวนเงินที่ผู ้
ลงทุ นชาระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุ นตามคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุ นเท่านั้ น มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการได้รับจัดสรรหน่ วย
ลงทุน ทั้งนี้ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องนาสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจานวน
หน่ วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรร
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทาหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เพื่อให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
สามารถใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
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ในกรณีที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนจาเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทาใบหน่ วยลงทุนมอบให้แก่ผู ้
ถือหน่ วยลงทุน
15. กาหนดเวลา วิธีการ และข้อจากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
ไม่มี
16. วิธีการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
การดาเนินการในกรณีที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชาระหนี้ หรือตราสารทีล่ งทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล
ส่วนที่ 1 การดาเนิ นการเมื่อมีการผิดนัดชาระหนี้ หรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้อง
จะไม่สามารถชาระหนี้ ได้หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนนั้นประสบ
ปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล
1. การกาหนดให้เป็ นผูม้ สี ิทธิได้รบั เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้
1.1 กรณีกองทุนที่ บริษัทจัดการ ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0
บริษัทจัดการกาหนดให้ผถู ้ ือหน่ วยทุกรายที่มชี ื่ออยูใ่ นทะเบียน ณ วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรื อสิทธิ
เรียกร้องเป็ น 0 เว้นแต่ บริษัทจัดการดาเนิ นการตามข้อ 1.2 ก่อนแล้ว
1.2. กรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้หรือเมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่ลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนั้น
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล
บริษัทจัดการอาจกาหนดให้ผถู ้ ือหน่ วยทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้
ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ก็ได้หรือเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่ บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสาร
ที่ลงทุนนั้นประสบปั ญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล
2. บริษัทจัดการต้องแจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ที่ บริษัทจัดการบันทึกมูลค่า
ตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 โดยระบุประเภท จานวน ชื่อผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้อง เงิน
สารอง (ถ้ามี) และวันที่ บริษัทจัดการ บันทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หรือวันที่ บริษัทจัดการ
ทราบถึงพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ แล้วแต่กรณี
3. กรณีกองทุนที่บริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 บริษัทจัดการจะต้องจัดให้มีขอ้ มูล
ตาม 2. ไว้ที่สานักงานใหญ่ สานักงานสาขาของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อ
คืนที่ใช้ในการซื้ อขายหน่ วยของกองทุนภายในวันทาการถัดจากวันที่ บริษัทจัดการแจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันด้วย
ทั้งนี้ กรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ บริษัทจัดการไม่
ต้องนาตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในกรณีที่พิจารณาแล้วมี
ความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารที่กองทุนลงทุนโดยมีนัยสาคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประสบปั ญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล และการจาหน่ ายจะไม่เป็ นประโยชน์
ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการไม่ตอ้ งนาตราสารนั้นมารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้
โดยได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้มีการกาหนดผูม้ สี ิทธิได้รบั เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ ตาม 1.
บริษัทจัดการ จะรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนได้เมื่อดาเนิ นการดังนี้
(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นไว้ในข้อผูกพัน
(2) ต้องได้รบั มติพิเศษจากผูถ้ ือหน่ วยก่อนการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มใิ ช่หลักประกันในแต่ละครั้ง โดย
ดาเนิ นการดังนี้
(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น มูลค่าของทรัพย์สิน
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ประมาณการค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการ
จาหน่ ายทรัพย์สิน เป็ นต้น
(2.2) ระบุเหตุผลและความจาเป็ นในการรับชาระหนี้
(2.3) จัดให้มีหรือจัดทาเอกสารหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
(2.3.1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีการผิดนัดชาระหนี้ เกิดขึ้ น
(2.3.2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษทั จัดการจัดทาซึ่งแสดงถึงพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสาร
หนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชาระหนี้ ได้ หรือข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าตราสารที่
ลงทุนนั้นขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจาหน่ ายได้ดว้ ยราคาที่สมเหตุสมผล
ส่วนที่ 2 การดาเนิ นการเมื่อบริษัทจัดการได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอืน่ เพื่อกองทุน
1. บริษัทจัดการแจ้งข้อมูลต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่ได้รบั ทรัพย์สินมา
โดยระบุ ประเภท จานวน และชื่อผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่บริษัทจัดการได้รบั ทรัพย์สินมา
จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รบั โดยมีสาระสาคัญอย่างน้อย
เกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จา่ ยในการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น
2. บริษัทจัดการจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลภายในวันทาการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ตาม 1. เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 30 วันโดยจัดให้มีรายละเอียดตาม 1. ไว้ที่สานักงานใหญ่และสานักงานสาขาของ
บริษัทจัดการตลอดจนสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนที่ใช้ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนของ
กองทุน
3. กาหนดราคาทรัพย์สินที่กองทุนได้รบั มาจากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น เพื่อใช้ในการคานวณมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิ ของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
4. คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่มีการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น
4.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดาเนิ นการตาม 1. ของส่วนที่ 1 บริษัทจัดการต้องไม่นาทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
ด้วยทรัพย์สินอื่น และเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ มารวมคานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุน
4.2 กรณีอื่นนอกเหนื อจาก 4.1 บริษัทจัดการต้องนาทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอืน่ มารวม
คานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
5. ดาเนิ นการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น
5.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้ดาเนิ นการตาม 1. ของส่วนที่ 1 ให้ บริษัทจัดการจาหน่ ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระ
หนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยเป็ นสาคัญ (เว้นแต่ในกรณีที่
ผูถ้ ือหน่ วยที่มสี ิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ ตกลงรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทน
เงิน ทั้งนี้ ตามที่กาหนดไว้ในข้อผูกพันและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกาหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.)
5.2 กรณีอื่นนอกเหนื อจาก 5.1 ให้ บริษัทจัดการ ดาเนิ นการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
5.2.1 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นสามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้
5.2.2 กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนนั้นไม่สามารถลงทุนได้ บริษัทจัดการต้องจาหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระทาได้โดยคานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยเป็ นสาคัญ
5.3 ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจาหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการ อาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินดังกล่าวก็ได้
5.4 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินให้บริษัทจัดการจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน เว้นแต่กรณีกองทุน
เปิ ดที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 ให้บริษัทจัดการจ่ายจากเงินสารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
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6. คืนเงินแก่ผถู ้ ือหน่ วยภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
6.1 ให้บริษัทจัดการเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นคืนในแต่ละครั้งให้แก่ผู้
ถือหน่ วยตาม 1. ของส่วนที่ 1 แล้วแต่กรณี ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่มีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระ
หนี้
6.2 ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทาการนับแต่
วันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน
6.3 หาก บริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ ไม่คุม้ กับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วย บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้
ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยจะคุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้
หากได้มีการจาหน่ ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นจนครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธิจาก
ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ นั้นไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนาเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชาระหนี้ ดังกล่าวมารวมคานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนก็ได้ ทั้งนี้ บริษัท
จัดการ จะดาเนิ นการดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดไว้ในข้อผูกพันแล้ว
6.4 สาหรับกองทุนเปิ ดที่ บริษทั จัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ น 0 หากต่อมาปรากฏว่า
บริษัทจัดการได้รบั ชาระหนี้ ตามตราสารหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงินให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตาม 6.1 – 6.3
โดยอนุ โลม
การชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชาระให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ปรากฏ
ชื่อตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ เวลาที่กาหนดเท่านั้น
17. การจัดทาทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ
หากการโอนหน่ วยลงทุ น ดังกล่ าวเป็ นการโอนหรื อ จาหน่ า ยให้แก่พ ลเมื อ งสหรัฐอเมริ ก าหรื อ ผู ้ที่ มี ถิ่ น ฐานอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท
หรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและด
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สันนิ ษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่ วยลงทุนถูกต้อง และการชาระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้ งการให้สิทธิหรือการ
จากัดสิทธิใดๆ แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากได้กระทาตามข้อกาหนดใน
ข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจานาหน่ วยลงทุน ใน
กรณีดงั นี้
(ก) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่ วยลงทุนจะทา
ให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่กาหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ข) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณี เป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และการ
โอนหน่ วยลงทุนจะทาให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบันหรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กาหนด ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็ นการโอนทางมรดก
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(ค) การโอนหรือการจานาหน่ วยลงทุน ดังนี้
1. หน่ วยลงทุ นที่ บริษั ทจัดการกองทุ นรวมขายให้ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณี เป็ น
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวที่จดั ตั้งขึ้ นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพ
3. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน
18. ข้อจากัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจากัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :
ในกรณีที่มีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหน่ วยลงทุนที่จาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด บริษัท
จัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินดังกล่าว เว้นแต่เป็ นกรณี ที่กองทุนมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุนและหน่ วยลงทุน
ชนิ ดดังกล่าวมีผถู ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจานวนที่ถือ
อยู่
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 ให้ ถือว่ามติน้ัน
เสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ ต้องได้รบั มติ
พิเศษของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนหน่ วยลงทุน
ทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผู ้
ถือหน่ วยลงทุนซึ่งส่งหนั งสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณี ที่กองทุนรวมมีการแบ่ งชนิ ดหน่ วย
ลงทุน การขอมติผถู ้ ือหน่ วยลงทุนนอกจากจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติผถู ้ ือหน่ วยลงทุนที่
กาหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กาหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กาหนดในประกาศนี้ แล้ว ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ด้วย
(1) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกชนิ ด โดยแต่ละชนิ ดได้รับผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รบั มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่
กรณี
(2) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณี ใด ต้องได้รับมติเสียงข้าง
มากหรือมติพิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
(3) ในกรณี ที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่ อผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ต้องได้รับมติ เสียงข้างมากหรือมติ
พิเศษของจานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบ แล้วแต่กรณี
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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) ข้อกาหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
(ข) ข้อกาหนดเกี่ยวกับ การชาระค่าขายคื น หน่ วยลงทุ น เป็ นหลัก ทรัพย์หรื อ ทรัพ ย์สิ น อื่น ตามข้อ 6 ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554
(ค) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการรับชาระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่น
(ง) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทน. 19/2554 กรณี
กองทุนรวมมีประกัน และข้อกาหนดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดๆ อันมีผลให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
เสียผลประโยชน์
(จ) เรื่องที่ผดู ้ ูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ ูแลผลประโยชน์ โดยไม่
ต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสาคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั
มติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
แล้วแต่กรณี หรือ
(ข) ผูด้ ูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้ นเหมาะสม มีความจาเป็ นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสาคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใดต้องกระทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผูด้ ูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจาเป็ นให้ผถู ้ ือ
หน่ วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจาปี ของกองทุนรวม
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ : มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
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22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
1. เมื่อมีจานวนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทาการใดๆ
2. เมื่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้บริษัทจัดการเลิกกองทุน ในกรณี ที่บริษัทจัดการกระทาการหรืองดเว้น
กระทาการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
3. เมื่อได้รับมติเสียงข้างมากของจานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งเข้าร่วมประชุ มและมีสิทธิออก
เสี ยงลงคะแนนหรือของจานวนหน่ วยลงทุ นทั้งหมดของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นซึ่งส่ งหนั งสื อแจ้งมติ และมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
4. สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
ว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
เป็ นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริ หารจัดการทรัพย์สินหรือธุ รกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุ คคลใด และ
สานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ดาเนิ นการแจ้งบริษัทจัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทาการชี้ แจง แสดงเหตุผล
ข้อเท็ จจริ ง และหลักฐาน ซึ่งในกรณี ที่ ไม่มี การชี้ แจง หรื อชี้ แจงแล้วแต่ ไม่ อาจพิ สูจน์ หรื อทาให้เชื่ อได้ว่าการจัดตั้ง
กองทุนรวมเป็ นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปอย่างแท้จริง และสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ บริษัท
จัดการให้ทาการแก้ไข หรือดาเนิ นการใดๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดาเนิ นการตามที่สานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สัง่ ได้ หรือดาเนิ นการแล้วแต่ไม่สามารถทาให้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไปอย่างแท้จริง
5. เมื่อกองทุนครบกาหนดอายุโครงการ
6. เมื่อเข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.9 ของโครงการจัดการกองทุนรวม และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุน
22.2. การดาเนิ นการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาหนดเป็ นอย่างอื่น เมื่อเกิดเหตุ ตามข้อ 22.1.1. บริษัทจัดการจะดาเนิ นการดังต่อไปนี้
เพื่อเลิกกองทุน
(ก) ยุติการรับคาสัง่ ซื้ อและคาสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนตั้งแต่วนั ทาการที่เกิดเหตุตามข้อ 22.1.1.
(ข) แจ้งให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่วนั ที่เกิดเหตุตามข้อ 22.1.1. โดยวิธี การดังนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู ้
ถือหน่ วยลงทุนได้
(2) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(3) แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ค) จาหน่ ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทาการที่เกิดเหตุตามข้อ 22.1.1.
เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทาได้เพื่อชาระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามสัดส่ วนจานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใน 10 วันทา
การนับแต่วนั ทาการที่เกิดเหตุตามข้อ 22.1.1. และเมื่อได้ดาเนิ นการชาระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็ นการ
เลิกกองทุน
เมื่อได้ดาเนิ น การตาม (ก) ถึ ง (ง) แล้ว หากมี หลักทรัพย์หรื อทรัพ ย์สิน คงเหลือ อยู่จากการดาเนิ นการตาม (ค)
บริษัทจัดการจะดาเนิ นการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชาระบัญชีของ
กองทุนรวม
ในกรณี ที่ มี ก ารเลิ ก กองทุ น เพราะเหตุ อื่ น ที่ ท ราบก าหนดการเลิ ก กองทุ น ล่ ว งหน้ า บริ ษั ท จัด การจะด าเนิ น การ
ดังต่อไปนี้
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(ก) แจ้งให้ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทราบก่อนวันเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วันทาการโดยวิธีการดังนี้
(1) แจ้งเป็ นหนังสือถึงผูด้ ูแลผลประโยชน์
(2) แจ้งสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จดั ไว้บนเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(ข) ดาเนิ นการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและผูล้ งทุนทัว่ ไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวม
เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดยจัด
ให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหรือ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น
(ค) จาหน่ ายทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีกาหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้ นก่อนวันเลิกกองทุน
23. การชาระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชาระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผูช้ าระบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ
เพื่อทาหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชาระหนี้ สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุน
รวมทั้งทาการอย่างอื่ นตามแต่จาเป็ นเพื่อชาระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้ น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาหนด
ในกรณีที่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่มีภูมิลาเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็ นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะอ้างอิงที่อยู่ของ
บริษัทจัดการเป็ นภูมิลาเนาเพื่อการวางทรัพย์ในกรณีที่ตอ้ งมีการวางทรัพย์
สาหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรั พย์สินของกองทุนรวมและผู ้
ชาระบัญชี จะดาเนิ นการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผูถ้ ือหน่ วยลงทุ นตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เท่ าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วน
จานวนหน่ วยลงทุนที่ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าระบัญชีจะทาการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสานั กงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผชู ้ าระบัญชีจดั การ
โอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
โครงการจัดการกองทุ นรวมที่ ผ่านการอนุ มตั ิจากสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตาม
มาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม
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คู่มือผูล้ งทุน Investor Guide
สิทธิของผูล้ งทุน Rights of Investors
1. สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อบริษัทจัดการทุกแห่งที่ได้มอบหมายให้บุคคลธรรมดา หรือนิ ติบุคคลเป็ นตัวแทน
สนั บ สนุ น เพื่ อ การขายและรับ ซื้ อคื น หน่ วยลงทุ น 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. สิทธิ ในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับชื่ อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหน่ วยลงทุ นและตัวแทนสนั บสนุ น
รวมทั้งชื่ อ ที่ อยู่ และเลขประจ าตัวของพนั ก งานผู ้ทาหน้ าที่ ขายหรื อ รับ ซื้ อคืน หน่ วยลงทุ น ของนิ ติ บุ ค คลดังกล่ า ว
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
ตลอดจนรับ ทราบค าเตื อ นและค าอธิ บ ายเกี่ ยวกับ ความเสี่ ยงของการลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น 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 ทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู ้ลงทุนหรือต่อการตัดสินใจ
ลงทุน เช่น การขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้นตอนการดาเนิ นการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวม
กอ งทุ น รวม 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)*
ผู ้ล งทุ น มี สิ ท ธิ ดั ง 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 ติบุคคลที่ผูต้ ิ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) สิทธิที่ผลู ้ งทุนจะแสดงเจตนาว่า ไม่ตอ้ งการได้รบั การติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.
7. สิทธิของผูล้ งทุนที่ไม่ใช่ผูล้ งทุนสถาบันที่จะยกเลิกคาสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนหรือขายคืนหน่ วยลงทุนในกรณี ที่เป็ 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
เกี่ ย วกับ 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
 การปฏิบัติหน้ าที่ ของพนั กงานบริษั ท หรือของตัวแทนอย่างมีนั ยสาคัญ 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 หรือการกระทาใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า 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 อาคารธนาคารกสิ กรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2673-3888 โทรสาร 0-2673-3988 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. 0-2673-3988
e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com
 ฝ่ ายกากับธุรกิจจัดการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 กด 2 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. 1207 press 2 http://www.sec.or.t h
 ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2888-8888
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