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K Foreign Fixed Income 6MCE Fund Not for Retail Investors : KFF6MCE-BR 

 

ผูล้งทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 6 เดือนได ้

และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตวัในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร  

ดงัน้ัน หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ านวนมาก 

 

ลกัษณะส าคญั 

 

อายโุครงการ ประมาณ 6 เดือนโดยไม่ต า่กวา่ 5 เดือน 10 วนั และไม่เกิน 6 เดือน 20 วนั 

วนัท่ีท่ีไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั้งและ

จดัการกองทุน 

27 พฤษภาคม 2565 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมตราสารหน้ี ประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดย

มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศและ

หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศ 

ส าหรบัการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายในประเทศ ไดแ้ก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน 

และตราสารแห่งหน้ี รวมทั้งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการป้องกนัความเส่ียง (Hedging) ได ้โดยในส่วนของ

อตัราแลกเปล่ียน กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนใน

ตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)  

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อย่างไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – Investment 

grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะท่ี

กองทุนลงทุนเท่าน้ัน 

การป้องกนัความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งจ านวนมูลค่าเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ 

กองทุนรวมส าหรบัผูมี้เงินลงทุนสูงเท่านั้น 
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ประมาณการอตัราผลตอบแทน 

เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 

0.50 โดยเฉล่ียต่อปี ของเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงค านวณจากการลงทุนส าหรับระยะเวลาประมาณ 6 เดือน  

มีรายละเอียดของตราสารท่ีจะลงทุนดงัน้ี 

ตราสารที่ลงทุน* 

อนัดบัความ

น่าเช่ือถือของ 

ผูอ้อกตราสาร** 

ประมาณการ

ผลตอบแทน

ของตราสาร 

ในรูปเงินบาท 

(ตอ่ปี)*** 

สดัสว่น 

การลงทุน

โดยประมาณ* 

ประมาณการ

ผลตอบแทนท่ี

กองทุนจะไดร้บั

ในรูปเงินบาท 

(ตอ่ปี) 

เงินฝาก Bank of China, สาธารณรฐั

ประชาชนจีน 
A1/Moody's 0.62% 19.00% 0.12% 

เงินฝาก Agricultural Bank of China, 

สาธารณรฐัประชาชนจีน 
A1/Moody's 0.58% 19.00% 0.11% 

เงินฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร ์ Baa1/Moody's 0.75% 19.00% 0.14% 

เงินฝาก Qatar National Bank, 

ประเทศกาตาร ์
Aa3/Moody's 0.63% 19.00% 0.12% 

เงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์
A1/Moody's 0.90% 19.00% 0.17% 

เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, 

ประเทศกาตาร ์
A3/Moody's 0.58% 5.00% 0.03% 

รวม 100.00% 0.69% 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)**** (0.19%) 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเมื่อรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 0.50% 

*บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและสมควร

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคัญ โดยการเปล่ียนแปลงน้ันต้องไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรัพย์สินท่ีลงทุน

เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารท่ีระบุ

ไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  โดยประมาณการอตัราผลตอบแทน

ของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจท าให้ผู ้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับ

ผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้

** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษัทจดัการ

จะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน 

*** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

**** ค่าใชจ้่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการแลว้) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีท่ี

กองทุนไดร้ับผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการ

จดัการเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ี ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
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ค าถาม/ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อยา่งไร 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนส าหรบัผูม้ีเงินลงทุนสูงเท่าน้ัน และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

1.2  กองทุนน้ีมีจ  านวนเงินทุนของโครงการเทา่ใด 

10,000 ลา้นบาท โดยบริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการได ้โดยจะแจง้

ใหผู้ล้งทุนทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูลส าคญัก่อนการเสนอขาย ทั้งน้ี จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 15 ของ

จ านวนเงินทุนของโครงการ 

 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลา

เทา่ใด 

การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกบัเงินลงทุนส่วนท่ีผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงจากการขาดทุนไดต้ า่ถึงปานกลาง 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นกองทุนท่ีมีอายุประมาณ 6 เดือน และผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนดว้ยตนเองได ้เงินลงทุนท่ีจะน ามาลงทุนในกองทุนน้ีจะตอ้งเป็นเงินส่วนท่ีสามารถลงทุนไดต้ามอายุ

กองทุน  

 

1.4   ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่สามารถช าระเงินและดอกเบ้ียตามก าหนดระยะเวลา 

 กรณีท่ีรฐับาลเลิกค ้าประกนัเงินฝาก 

 กรณีท่ีเกิดความผิดปกติของตลาดอตัราแลกเปล่ียนท าใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินกลบัไดต้ามอตัราและ

ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือสามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศได ้แต่ไม่สามารถน าเงินกลับเขา้มาใน

ประเทศได ้

 กรณีท่ีสถาบนัผูร้บัฝากเงินช าระคืนเงินฝากก่อนครบก าหนด หรือใชสิ้ทธิใดๆ ตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของ

เงินฝาก 

 

1.5  กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

1.6   กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ 
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2. ขอ้ก าหนดในการซ้ือขายและโอนหน่วยลงทุน 

2.1 กองทุนน้ีมีวิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

การขายหน่วยลงทุน 

มลูค่าขัน้ต า่ในการลงทุนครั้งแรก  500,000 บาท  

 

ทั้งน้ี ผูล้งทุนสามารถซ้ือหน่วยลงทุนไดใ้นเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนด และระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มูล

ส าคญั 

 

การเปิดบญัชี 

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค า

ขอเปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน หรือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข

และวิธีการเปิดบญัชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการก าหนด  

 

กรณีบุคคลธรรมดา กรณีนิติบุคคล 

ส าเนาบตัรประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความ

ถูกตอ้ง 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจ

ก าหนดเพิ่มเติมในอนาคต 

1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์

2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบั

บริษัท 

3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทน

นิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม 

4) ส าเนาบตัรประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

หรือหลกัฐานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการอาจก าหนด

เพิ่มเติมในอนาคต 

 

วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน 

 

1. ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยตนเองกบับริษทัจดัการหรือผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่างๆ ในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจ านงใน

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่างๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน 

 

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช าระเป็น

เงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใด โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บัญชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ. 

กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จ ากดั 

(มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการก าหนด 
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กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์

ค าสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขีดคร่อม

เฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน 

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระ

เป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด โดยผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อ

เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.

ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต บมจ.ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์หรือบญัชีอื่นท่ี

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนก าหนด 

 

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลง

วนัท่ีใหบ้ริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย 

2.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านอินเตอรเ์น็ต (K-Cyber Invest) 

ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีลงนามในค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และหนังสือขอใหห้กับญัชี

เงินฝากของธนาคารท่ีบริษัทจดัการก าหนด สามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว

ผ่าน K-Cyber Invest (บริการลงทุนทางอินเตอรเ์น็ตกองทุนรวมกสิกรไทย) www.kasikornasset.com 

 

3.  ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน่ K-My Funds และ K PLUS 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดยวิธีหกัเงินจากบญัชีเงินฝากผ่านโมบายแอปพลิเคชัน่ K-My Funds 

และ K PLUS โดยสามารถดาวน์โหลดและสมคัรบริการ K-My Funds และ K PLUS ไดผ่้าน App Store (iOS) และ 

Play Store (Android) 

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หาก

มีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนของโครงการ โดยจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

เง่ือนไขการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณต่์อเมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดร้บัเงิน

ค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้ับอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณี

พิเศษ  

กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา 

รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนซ่ึงจัดให้มีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกา  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณา

แลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายใน

http://www.kasikornasset.com/
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อนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึง

กรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน เวน้แต่

เป็นการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมอื่นตามท่ีบริษัทจดัการก าหนดเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุน 

วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือเป็นเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจดัการจะจดัสรร

หน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

สามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัท่ีบริษัทจดัการ

ไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งเป็นวนัท่ีอยูใ่นระหว่างระยะเวลาเสนอขาย  

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระ บริษัทจดัการ

จะจดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่ามลูค่าโครงการท่ีจดทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้น้ี โดยใชห้ลักการ "สัง่ซ้ือก่อนไดก้่อน" 

ตามวนัและเวลาท่ีไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อ

การจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัน้ัน  

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็น

ว่าการจดัสรรในกรณีดงักล่าว จะท าใหม้ีผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต

ของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัท

จดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ โดยไม่ต้องแจง้ใหผู้ ้สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ทราบล่วงหน้า 

การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายแลว้หากปรากฏว่าบริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้

ไดร้ับการเสนอขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย บริษัทจดัการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่า

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 

เดือน นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

และผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการ

จะช าระดอกเบ้ียในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 1 เดือน

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย  

ทั้งน้ี เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั หรือสัง่การเป็นอยา่งอื่น  
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ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื่นนอกเหนือจาก

กรณีขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกิดขึ้ น (ถา้

มี) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิด

บญัชีภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย 

เง่ือนไขการลงทุน  

บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 

วนันับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน โดยในการรับซ้ือคืน บริษัทจดัการมีนโยบายจะรบัซ้ือคืนเป็นจ านวนเงิน

ท่ีจดัสรรจากเงินสดรับท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพันธบัตร หรือหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื่นท่ีกองทุน

ลงทุน หลงักนัเงินส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบไดห้ากมีการผิดนัดช าระ

ดอกเบ้ียหรือเงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศการ

หยุดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ รวมทั้งจดัท ารายงานการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

พรอ้มเหตุผลและรายงานแผนการด าเนินงานของกองทุนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะยุติการเสนอขายในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลงั

ส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรกตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ รวมทั้งอาจเปล่ียนแปลงระยะเวลาเสนอ

ขายในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได ้

 

การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก 

บริษัทจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เน่ืองจากเป็นการ

เสนอขายครั้งเดียว และน าเงินไปลงทุนตามจ านวนท่ีขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่าน้ัน 

 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการด าเนินการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลา

ท่ีบริษัทจัดการประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วันนับจากวันถัดจากวนัท่ีจดทะเบียน

กองทุน 

 

โดยในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะน าเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดย

อัตโนมัติไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น 

(กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  
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ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษัทจดัการจะเห็น

ว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืน

สมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 

 

2.2 กรณีใดทีบ่ริษทัจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี

ถ่ินท่ีอยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ น

และด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

2) บุคคลท่ีไม่ใช่ผูม้ีเงินลงทุนสูงตามบทนิยามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด รวมทั้งท่ีจะประกาศและแก้ไข

เพิ่มเติมในอนาคต 

3) บุคคลท่ีปฏเิสธไม่ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลูต่อหน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหน้าท่ีเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

อยา่งไร  

 บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของ

กองทุนไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซ้ือคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของ

มูลค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา 

 

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใดๆ 

โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 
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ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการ

แทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่ง

ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

2.4  กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไว้

แลว้ และการหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนไวอ้ยา่งไร  

เง่ือนไข ขอ้จ ากดั การไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ 

บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีแนวทางการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และเคร่ืองมือบริหารสภาพ

คล่อง เพื่อใหส้ามารถบริหารกองทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส าหรบักองทุนซ่ึงมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

  

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ดงัน้ี 

- การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี หรือตราสารท่ี

ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket) 

บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ท่ี สน. 

9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ี

มิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

 

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจดัการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 5 วนัท าการ เวน้แต่

จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความ

เช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจ าเป็นตอ้งระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้ับความเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี 

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม 

  

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั 

  

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรับไวแ้ลว้หรือจะหยุดรับค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี 

ทน.11/2564 เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใด

กรณีหน่ึง ดงัน้ี  

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือ

ต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของ

กองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีท่ี

เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) ได ้ 

2. กรณีท่ีเอกสารหรือขอ้มูลท่ีบริษัทจดัการไดร้ับจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่

ครบถว้น  

3. กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการ

ฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายต่างๆ เป็นตน้  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณี

ท่ีบริษัทจดัการเห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผล

เสียหายแก่กองทุน ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการเพื่อให้

การลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรกัษา

ผลประโยชน์ของกองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการเป็น

หลกั  

5. กองทุนมีวัตถุประสงค์ท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ขอ งประเทศ

สหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพยสิ์นของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจัดใหม้ีขึ้ นและด าเนิน

กิจกรรมในสหรฐัอเมริกา กองทุนจึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคล

ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

 

2.5 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ

ประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนไดเ้ป็นการ

ชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็น

ชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ออกไปได ้

 

2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

 บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได้ โดยจะแจง้ใหท้ราบในหนังสือช้ีชวน

ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั 
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2.7 กองทุนน้ีก าหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื่นค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียน

พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้ับโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บั

โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บั

โอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย  

ขอ้จ  ากดัการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า

ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี  

1) ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่ใช่ผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด เวน้แต่เป็นการโอน

ทางมรดก  

2) การจัดสรรและโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act 

(FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความ

รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า                      

2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรบัซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนไดจ้ากช่องทางใด  

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบขอ้มลูของกองทุนไดจ้าก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ท่ี โทร. 0 2888 8888 

 

3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 

 3.1  กองทุนน้ีมีการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

กองทุนรวมน้ีมีการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อเป็น

หลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและลงลายมือ ช่ือใน

บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงรูปแบบของหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เป็นเอกสารอื่นใดท่ี

บริษัทจัดการอาจก าหนดขึ้ นในอนาคตหรือรูปแบบอื่นใดท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตหรือ

เห็นชอบใหด้ าเนินการได ้

http://www.kasikornasset.com/
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(รายละเอียดตามขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ ขอ้ 14 “การออกและส่งมอบเอกสารแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุน”)  

 

3.2 ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีอาจถกูจ  ากดัสิทธิในเรื่องใด ภายใตเ้ง่ือนไขอยา่งไร 

ขอ้จ  ากดัในการจดัสรรหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรร

หน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของ

กองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

ขอ้จ  ากดัในการถือหน่วยลงทุนและขอ้จ  ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียง  

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 

บริษัทจดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดังกล่าว เวน้แต่เป็นกรณีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ

หน่วยลงทุนชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียวจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็ม

ตามจ านวนท่ีถืออยู ่

 

3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะท าไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2299 1111 

 

3.4 กองทุนน้ีมีนโยบายการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเขา้สู่กระบวนการ

ดงักล่าวหรือไม่ อยา่งไร 

มี ในกรณีท่ีบริษัทจดัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็น

การทัว่ไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบติัน้ันก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนหรือผูล้งทุน บริษัทจดัการจะ

แกไ้ขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชกัชา้ โดยในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหว่างบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการยนิยอมใหน้ าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 

3.5 การวางทรพัยส์  าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภมิูล าเนาในประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยู่

ของบริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์

ช่ือ: บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

ท่ีอยู่: 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 
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3. บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุน 

4.1 รายช่ือคณะกรรมการ 

ดร.พิพฒัน์พงศ ์โปษยานนท ์ ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   กรรมการ  

นายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์  กรรมการ  

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์ กรรมการ 

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์ กรรมการ 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์  ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร  กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพช็ราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร วงศพ์ินิจวโรดม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายวจนะ วงศศุ์ภสวสัด์ิ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวปิยะนุช เจริญสิทธ์ิ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั             ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 

4.2 จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2565)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จ านวน 226 กองทุน 
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4.3 มูลค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 29 เมษายน 2565) 

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,108,920,788,769.00 บาท 

 

4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั    รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชุณหวรรณ ขตัตินานนท ์  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนทางเลือก 

นายมนตช์ยั อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูร่้วมบริหารฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน 

 

4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

 นายชวลิต ปทุมวาสนา      

ประวตัิการศึกษา 

- Master of Business Administration (Finance Concentration), CHINA EUROPE INTERNATIONAL 

BUSINESS SCHOOL 

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร,์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประสบการณท์ างาน 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการลงทุน ฝ่ายกลยุทธบ์ริหารการลงทุน, บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Assistant Manager (Finance and Control Division), Treasury, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  

- Senior Officer (Global Business Division), Financial Planning & Analysis, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
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หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ  

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

4.6 รายช่ือผูส้นบัสนุนการขายหรอืรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 0 2888 8888 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-080-2888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จ ากดั  โทร. 02-680-1111, 02-680-1000 

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทร. 02-207-2100 

 บริษัทหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-618-1000, 02-231-3777  

 บริษัทหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-841-9000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-857-7000 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันซ่า จ ากดั โทร. 02-697-3700 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-646-9650 

 บริษัทหลกัทรพัย ์โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 02-672-5999 

 ธนาคารออมสิน โทร. 1115 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-5800 

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-658-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-696-0000, 02-796-0000 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เคทีบีเอสที จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-648-1111 

 บริษัทหลกัทรพัย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั โทร. 02-695-5000 

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

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โทร. 02-658-5050 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-217-8888 

 บริษัทหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-081-2000, 02-638-5500 

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

 บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-635-1700, 02-268-0999 

 บริษัทหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-088-9797 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั โทร. 02-633-6000 กด 5 

 ธนาคาร ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) โทร. 02-633-6000, 02-080-6000 

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

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

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

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จ ากดั โทร. 02-274-9400 
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 บริษัทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 02-009-8888 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จ ากดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลกัทรพัยน์ายหน้าซื้ อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ ์จ ากดั โทร. 02-107-1860 

 บริษัทหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ ากดั โทร. 02-949-1999 

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

 

4.7 ใครเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

4.8 ใครเป็นผูด้แูลผลประโยชน ์

ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) ท่ี โทร. 0 2299 1111 

นอกจากหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย 

 

4.9 รายช่ือผูส้อบบญัชี 

 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ์ 

 นางสาวสมจินตนา พลหริญัรตัน์  

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั  

316/32 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

โทร. 02 2595300  

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888  

http://www.kasikornasset.com/
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ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ6MCE หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย มีนโยบายจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหน้ี ดงัน้ัน 

กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ียอมรบัความเส่ียงไดบ้า้ง อยา่งไรก็ตาม มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลง

ในช่วงเวลาต่างๆ ไดต้ามระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้นบวก

หรือลบจากปัจจยัความเส่ียงต่างๆ อาทิ  

 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศ

ทางตรงขา้มกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและตามปกติตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิ่งยาวนานเท่าไร  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิง่มีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้ น อยา่งไรก็ตาม กองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตรา

สารหน้ีท่ีมีอายุใกล้เคียงกับอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงท าใหม้ีความเส่ียงด้านการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัต า่ 

 ความมัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร 

รวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้าก

การเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

 สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่ายตราสารน้ันๆ 

ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการ

เลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

ตลอดจนสภาพคล่องของตราสาร   และกองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตราสารท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสาร

จนครบอายุของตราสารน้ัน   จึงท าใหค้วามเส่ียงดา้นน้ีอยูใ่นระดบัต า่ 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ (Exchange rate risk) ซ่ึงเกิดจากการท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุน

ในรูปของสกุลเงินตราต่างๆ ดงัน้ัน ในกรณีท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุนของ

กองทุนได ้บริษัทจดัการสามารถลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราในต่างประเทศได ้โดยลงทุนในสญัญาซ้ือขาย

ล่วงหน้า เพื่อสวอปเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทในอตัราท่ีตกลงกนัไว ้ณ วนัท าสญัญา  

 Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ี

แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนท่ีตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงจากการท่ี

ผูจ้ดัการกองทุนค านวณสัดส่วนในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมส าหรบักองทุน อย่างไรก็ตาม แมม้ีการลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงก็อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงไดท้ั้งหมด และเสียโอกาสในการรบั

ผลตอบแทนท่ีดีขึ้ นหากตลาด ฯ ไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณไ์ว ้

 ความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ (Country Risk) ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ อาทิ  การ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จ ากดัทางดา้น

กฎหมาย และ การท าธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้อยา่งไรก็ตาม ตรา

สารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนน้ันมีอนัดับความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้( Investment grade) จากสถาบันการจดัอนัดับ

ความน่าเช่ือถือท่ีไดร้บัการยอมรับจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท าใหค้วามเส่ียงดา้นน้ีอยู่ในระดับต า่ รวมทั้ง 

การวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอยา่งสม า่เสมอ 

 ความเสี่ยงจากข้อจ  ากัดการน าเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk) เน่ืองจากกองทุนน้ีมีการลงทุนใน

ต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกิดวิกฤตการณท่ี์ไม่ปกติ ท า

ใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
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 ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดต่างประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกิดจากความเส่ียงท่ี

กองทุนมีฐานะการลงทุนอยู่ในตลาดหลกัทรพัยข์องหลายประเทศ ซ่ึงปัจจยัหรือตวัแปรของความเส่ียงอาจจะแตกต่างไป

จากปัจจยัหรือตัวแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอตัราแลกเปล่ียน ปัจจยัดา้นสังคม การเมืองและ

เศรษฐกิจ กฎหมายหรือขอ้บังคบัท่ีแตกต่างกนั ขอ้จ ากัดในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ขอ้จ ากัดเกี่ยวกับการลงทุนจาก

ต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรฐั รวมถึงวิธีและหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าของหลกัทรพัยจ์ะขึ้ นอยูก่บั

สภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ทศันคติต่อการลงทุน และปัจจยัท่ีมีอยู่เฉพาะในประเทศน้ันๆ ฯลฯ แต่ทั้งน้ี ความเส่ียงจาก

ปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ อาจลดลงบางส่วนจากการท่ีผูจ้ดัการกองทุนติดตามวิเคราะหปั์จจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อระดบัราคา

ของตราสารอย่างสม า่เสมอและต่อเน่ือง รวมทั้งท าการกระจายความเส่ียงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในหลักทรพัยใ์ด 

หรืออุตสาหกรรมใด หรือประเทศใดในสดัส่วนท่ีสูงเกินไป 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม  

สว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ้ นไป 

 

ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ต า่กว่า 2 อนัดบัแรก ไม่เกิน 35% 

2.3  กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade หรือไม่มี credit 

rating 

ไม่เกิน 15% 

3 หน่วย CIS ท่ีมีเง่ือนไขตามประกาศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนก าหนด ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 20% 

5 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

5.1  เป็นตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่าหรือ เท่ากบั 397 วนั 

นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนัตามตรา

สารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

5.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร    

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 

5.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนันับแต่วนัท่ี

ลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสูงกว่า 

(1) 20% หรือ 

(2) น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน  

 benchmark + 5% 

  

6 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

6.1 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร

น้ันในต่างประเทศหรือผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม

สาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.ในประเทศไทย) 

หรือเป็นตราสาร Basel III 

 

 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สูงกว่า 

(1) 15% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

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

6.1.2 เป็นตราสารท่ีมลีกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

6.1.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ 

6.1.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไป โดยมรีายละเอยีดตามแบบ filing 

6.1.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกวา่หรือเท่ากบั 397 วนั 

นับแต่วนัท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดม้ีลกัษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผูม้ีภาระผูกพนั

ตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.1.2.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.2.3.2 สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.2.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั  

บุคคลตามขอ้ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 

6.1.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนั นับแต่วนัท่ี

ลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6.2 reverse repo 

6.3 OTC derivatives 

6.4 หน่วย CIS ท่ีมีเง่ือนไขตามประกาศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนก าหนดท่ีจด

ทะเบียนซ้ือขายหรืออยูใ่นระหวา่ง IPO เพื่อการจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือ

ขายหลกัทรพัยข์อง SET หรือของตลาดซ้ือขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ (แต่ไม่

รวมถึงหน่วยดงักล่าวท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจท าใหม้ีการเพิกถอน

หน่วยดงักล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลกัทรพัย์

ต่างประเทศ)  

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

 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ

คู่สญัญา แลว้แต่กรณี                 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

 

สว่นที่ 2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนัหรือการ

เขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

     

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัรา

ใดจะสูงกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน  

      benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 
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สว่นที่ 3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตามกฎหมาย

ไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย 

หรือคู่สญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม reverse 

repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี  

เวน้แต่เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า

1 ปี ใหเ้ฉล่ียตามรอบอายุกองทุน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนท่ีอายุ

กองทุน คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 

เดือน  ทั้งน้ี เฉพาะกองทุนท่ีมีอายุโครงการ

มากกว่าหรือเท่ากบั 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมไดด้ าเนินการใหม้ี

การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมี

เง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได ้

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ีลงทุนใน B/E 

P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือ

รอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รพัยสิ์น

ดงักล่าวมีอายุสอดคลอ้งกบัอายกุองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการลงทุนท่ี

ค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit)   

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

6 Derivatives 

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 

(hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่มี

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 
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สว่นที่ 4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 ตราสารหน้ีของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)
 
ของผูอ้อก

ตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่ก่อนครบรอบ

ระยะเวลาบญัชีถดัไป และยงัไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บริษทัจดัการอาจน า

มลูค่าหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวมารวมกบัมลูค่าหน้ีสินทางการเงินตามงบการเงิน

ล่าสุดดว้ยก็ไดโ้ดยขอ้มลูหน้ีสินทางการเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มลูท่ีมีการเผยแพร่

เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไว้

ในงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด
 
(รวมถึงกรณียงัไม่ครบก าหนดการ

จดัท างบการเงินในครั้งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ชอ้ตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 

ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นราย

ครั้ง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่และมี 

credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ investment grade หรือไม่มี credit rating ให้

บริษัทจดัการลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัทจดัการรายเดียวกนั

รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นราย

ครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ 

(bond issuance program) ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 

 

(อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 

2. ธนาคารออมสิน 

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย 

9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบับุคคลตาม  

1. – 9.) 

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

ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

   โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

    (1) มีขนาดเล็ก 

    (2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

    (3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด

ทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

  



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ6MCE หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  24 

 

ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน ไม่มี 

1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่มี 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

อตัราตามท่ีจ่ายจริง 

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

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ(2) ไม่เกิน 2.1400 ต่อปี 

3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี 

3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.2140 ต่อปี 

3.4. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามท่ีจ่ายจริง 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.0700% ของจ านวน

เงินทุนของโครงการ 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี 

5.   ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมด(1)(3)  

(รอ้ยละของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ไม่เกิน 2.4610 ต่อปี 

  

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนไดร้ับผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติมได ้โดยรวมแลว้ไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอ

ขายหน่วยลงทุน 

(3) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผล

ขาดทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ6MCE หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของกองทุน

เปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ6MCE หา้มขายผู ้ลงทุนรายย่อย ไม่ได้ขึ้ นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการ

ด าเนินงานของ บลจ. กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต 

หากต้องการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผู ้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการ ได้ท่ีบริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

3. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษทัจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรัพยสิ์นอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ทั้งน้ี ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ี

ตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจดัการ ตัวแทน และ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศ

ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัท

จดัการจะสามารถก ากบัและดูแลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง (Connected 

Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีก าหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้ส านักงานคณะกรรมการ 

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

8. บริษัทจัดการใช้ข ้อมูลในอดีตในการค านวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 

coefficient) กองทุนจึงมีความเส่ียงหากสินทรพัยอ์า้งอิง (underlying assets) และทรพัยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง

เคล่ือนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามขอ้มูลในอดีต ซ่ึงอาจท าใหส้ัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเส่ียงได้

อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

9. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มูลส าคญั ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และส่วน

รบัรองความถูกตอ้งครบถว้น 

10. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้ับรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกันราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sec.or.th/
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รายละเอียดโครงการจดักองทุนรวม 

ค าจ  ากดัความ / ค านิยาม :  

เป็นไปตามประกาศ  

 

1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ6MCE หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย  

 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  K Foreign Fixed Income 6MCE Fund Not for Retail Investors  

 

1.3. ช่ือยอ่ :  KFF6MCE-BR  

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั้งเดียว  

 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ก าหนด  

 

1.7. อายุโครงการ : -  ปี 6  เดือน -  วนั  

 

1.8. อายุโครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  

 

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ 6 เดือนโดยไม่ต า่กวา่ 5 เดือน 10 วนั และไม่เกิน 6 เดือน 20 วนั นับจากวนัถดัจากวนัท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.รบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม  

 

เง่ือนไขอื่นๆ : บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะยุติการเสนอขายในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกหรือหลงัจาก

ส้ินสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก และคืนเงินใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือเลิกกองทุน ในกรณีท่ีเกิด

เหตุการณอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี   

(1) บริษัทจดัการพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการ

เปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ีแจง้ไวไ้ด ้หรือสถานการณก์ารลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ

ตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตาม

อตัราท่ีประมาณการไว ้หรือท าใหก้ารลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

(2) จ าหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ า่กว่า 500 ลา้นบาท และบริษัทจดัการพจิารณาเห็นว่า

ไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมหรือตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอื่นใดท่ีกระทบต่อการลงทุนของกองทุนท่ีน าเงินลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น การ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนในประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกบั
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การส ารองเงินทุนในประเทศ และ/หรือเหตุการณอ์ืน่ใด ซ่ึงอาจมีผลกระทบท าใหก้องทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุน

กลบัมาเป็นสกุลเงินบาทได ้หรือเหตุการณอ์ื่นใดท่ีท าใหก้องทุนไม่สามารถน าเงินกลบัเขา้มาในประเทศไดภ้ายในวนัท่ี

กองทุนครบก าหนดอายุโครงการ จึงอาจท าใหก้องทุนมีอายุโครงการมากกว่าท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี บริษัทจดัการขอสงวน

สิทธิท่ีจะพิจารณาน าเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ท่ีไดร้บัจากเงินลงทุนของกองทุนดงักล่าวไปลงทุนต่อในทรพัยสิ์น

ต่างๆ หรือในรูปแบบอื่นใดท่ีไมข่ดักบัประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบโดยพลนั  

 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนรวมท่ีเสนอขายเฉพาะผูม้ีเงินลงทุนสูง  

 

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย :  เสนอขายในไทย  

 

2. จ  านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที่ตราไว ้จ  านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ

ขาย :  

 

2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท  

 

2.1.1. จ านวนเงินทุนของโครงการเร่ิมตน้ : 10,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  

บริษัทจดัการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการได ้โดยจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบใน

หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ก่อนการเสนอขายหน่วย ทั้งน้ี จะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ านวนเงินทุนของ

โครงการ  

 

2.3. มลูค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก : 500,000.00 บาท  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.7. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัทจดัการไม่ไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก  

 

2.8. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  
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2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคืน : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ : ไม่ก าหนด  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองผูม้ีเงินลงทุนสูงท่ีมุ่งหวงัผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดร้บัจากดอกเบ้ียจากการลงทุน

ในตราสารหน้ีทั้งในและต่างประเทศ  

 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม :  ตราสารหน้ี  

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลกัษณะพิเศษ :  

3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนแบบมีความเส่ียงต่างประเทศ  

วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน  ลา้นเหรียญ  

และมีนโยบายลดหรือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดท่ีมีอยู่ 

 

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) :   

ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนไดต้าม

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

จะท าเพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุน  

 

3.6. การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า : การลดความเส่ียง (Hedging)  

 

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

 

3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) :  มีกลยุทธก์ารลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)  
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3.9. ดชันีช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :   

หมายเหตุ: 

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy-and-hold เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด จึงไม่จ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกบัตวัช้ีวดั  

 

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน :  จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น  

 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

กองทุน buy & hold 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยมนีโยบายท่ีจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหน้ี

ท่ีเสนอขายในต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศ  

 

ส าหรบัการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยท่ี์เสนอขายในประเทศ ไดแ้ก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน 

และตราสารแห่งหน้ี รวมทั้งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการป้องกนัความเส่ียง (Hedging) ได ้โดยในส่วน

ของอตัราแลกเปล่ียน กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนทั้งจ านวน อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุน

ในตราสารท่ีมีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)  

 

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อยา่งไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – Investment 

grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) 

ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน 

 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

เป็นไปตามประกาศ  

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  
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เป็นไปตามประกาศ  

 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม :  

 

อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : 

เป็นไปตามประกาศ และกรณีท่ีการลงทุนไม่เป็นไปตามขอ้น้ีจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามท่ีประกาศก าหนด  

 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

- หกับญัชี 

 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.  

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

-  

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.  

 

6.3. การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน :  
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7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 

7.1. ช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดัการ 

 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.  

 

7.3. วิธีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- แบบอตัโนมติั 

 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ 

เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ก

ลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการประกาศ

หรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วนันับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน 

บริษัทจดัการอาจมีนโยบายรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรร

โดยประมาณไม่เกินเงินสดท่ีไดร้บัจากดอกเบ้ียรบั และ/หรือก าไรจากเงินลงทุนของพนัธบตัรหรือหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุนลงทุน หลงักนัเงินส ารองส าหรบัค่าใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี)  

ในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยจะรบัซื้ อคืนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุนลงทุน หลงักนัเงินส ารองส าหรบัคา่ใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

โดยในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซื้ อ

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น (กองทุนปลายทาง) 

ตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะ

ไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของ

กองทุนตน้ทาง  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะเห็นวา่

เหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชี

แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด  

 

การช าระเงินค่ารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่

ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้น

ค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการ และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวย
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ความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ีช่องทางการรบั

ช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าในเว็บไซตข์องบริษัทจดัการ 

 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ  

 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  

บริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 30 วนั

นับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนภายในก าหนดอายุโครงการ  

 

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ประมาณการอตัราการรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ  

เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 

*** โดยเฉล่ียต่อปี ของเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงค านวณจากการลงทุนส าหรบัระยะเวลาประมาณ 6 เดือน มีรายละเอียด

ของ  

ตราสารท่ีจะลงทุนดงัน้ี 

ตราสารที่ลงทุน* 

อนัดบัความ 

น่าเช่ือถือ 

ของผูอ้อก 

ตราสาร** 

ประมาณการ 

ผลตอบแทน 

ของตราสาร 

ในรูปเงินบาท  

(ตอ่ปี)*** 

สดัสว่น 

การลงทุน 

โดยประมาณ* 

ประมาณการ 

ผลตอบแทน 

ที่กองทุน 

จะไดร้บั 

ในรูปเงินบาท  

(ตอ่ปี) 

          

          

          

          

          

         

รวม 100.00%    

ประมาณการคา่ใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)****    

ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเมื่อรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี)   

*บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและ

สมควรเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยการเปล่ียนแปลงน้ันตอ้งไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ี

ลงทุนเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหน้ีอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจาก
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ตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั โดยประมาณการ

อตัราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหผู้ถื้อหน่วย

ลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษัท

จดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน  

*** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี ***  

**** ค่าใชจ้า่ยของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจดัการแลว้) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยใน

กรณีท่ีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติมได ้ทั้งน้ี ไม่เกินเพดานค่าธรรมเนียมการจดัการท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

 

(ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะเปิดเผยพอรต์การลงทุนและสดัส่วนการลงทุนเพื่อประมาณการผลตอบแทนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ทราบในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั และส่วนขอ้มลูกองทุนรวมก่อนการเสนอขายครั้งแรก)  

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

 

8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมหรือเวบ็ไซต ์บลจ.  

 

9. การช าระคา่รบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพิเศษใหช้ าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

อื่นแทนเงินได ้ 

 

10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน

ไวแ้ลว้ได ้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีท่ีเขา้เหตุใดเหตุหน่ึงดงัน้ี โดยไดร้บั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบว่าราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง โดยมีมลูค่าตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคา

ท่ีถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
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การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บั

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั 

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

เง่ือนไข ขอ้จ ากดั การไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่  

บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีแนวทางการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง และเคร่ืองมือบริหารสภาพคล่อง

เพื่อใหส้ามารถบริหารกองทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส าหรบักองทุนซ่ึงมีความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง  

 

กองทุนมีเคร่ืองมือการบริหารและจดัการความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ดงัน้ี  

- การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระหน้ี หรือตราสารท่ีลงทุน

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล (side pocket)  

บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 

เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และ

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

- การไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยดุรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings)  

บริษัทจดัการสามารถด าเนินการไดสู้งสุดไม่เกิน 5 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษทัจดัการพิจารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่จ าเป็นตอ้งระงบัการ

ซ้ือขายหน่วยลงทุน โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ อนัเน่ืองจากเหตุจ าเป็นตามกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี  

1. ไม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

2. ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม  

3. มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม  

 

อน่ึง การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ท่ี สน. 9/2564 เร่ือง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุน

รวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

 

ทั้งน้ี การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ท่ีรบัไวแ้ลว้หรือจะหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน (suspension of dealings) ดว้ยเหตุอื่น ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทน.11/2564 

เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผู ้
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ลงทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล  

 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธ และ/หรือระงบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีใดกรณีหน่ึง 

ดงัน้ี  

1. กรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อ

ความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อ

ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมาย

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

2. กรณีท่ีเอกสารหรือขอ้มลูท่ีบริษัทจดัการไดร้บัจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงหรือไม่ครบถว้น  

3. กรณีท่ีบริษัทจดัการเกิดขอ้สงสยัว่าการซ้ือหน่วยลงทุนของผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน 

หรือการสนับสนุนการก่อการรา้ย หรืออาจมีลกัษณะเป็นการหลีกเล่ียงกฎหมายต่างๆ เป็นตน้  

4. บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในบางกรณีตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร เช่น ในกรณีท่ี

บริษัทจดัการเห็นวา่การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจกอ่ใหเ้กิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อใหเ้กิดผลเสียหาย

แก่กองทุน ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการเพื่อใหก้ารลงทุน

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เป็นตน้ ทั้งน้ี เพื่อเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของ

กองทุน ผูถื้อหน่วยลงทุน และช่ือเสียงหรือความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการเป็นหลกั  

5. กองทุนมีวตัถุประสงคท่ี์จะไมเ่สนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา 

พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มถ่ิีนฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึง

กองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา กองทุน

จึงขอสงวนสิทธิในการท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

 

12. การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เป็นไปตามประกาศ  

 

13. เงือนไขและขอ้จ  ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 

30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ี

นายทะเบียนนัดหมาย  

 

ขอ้จ  ากดัการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอด
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ใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี  

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ก าหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

2. การจดัสรรและโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่า

ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อ

การลงทุนของกองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

14. การจา่ยเงินปันผล :  

 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  

 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีประมาณการไดท่ี้เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2)  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.4610 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บั

จากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการ

เสนอขายหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ในกรณีท่ีกองทุนไดร้บัผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมการจดัการเพิ่มเติมได ้โดยรวมแลว้ไม่เกินรอ้ยละ 2.1400 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอ

ขายหน่วยลงทุน  

 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  
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ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0535 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจาก

การเสนอขายหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศแลว้  

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.2140 ต่อปีของจ านวนเงินท่ี

ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

   

15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ0.0535ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

(1) ค่าใชจ้า่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ น

ตามจ านวนท่ีจา่ยจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาจะไดร้บั

ประโยชน์จากค่าใชจ้่ายน้ันไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้

ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะน ากองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ย

ละ 1.07 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ  

(ข) ค่าใชจ้า่ยหรือคา่ธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้งในการจดัตั้งกองทุนและค่าใชจ้า่ยต่างๆท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตาม

กฎหมาย ก.ล.ต.  

(2) ค่าใชจ้า่ยเพื่อการด าเนินงานของกองทุนซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้า่ยเกิดขึ้ นตามจ านวนท่ีจา่ยจริง 

โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้า่ย

น้ัน หรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ้ น ไดแ้ก่  
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(ก) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามค าสัง่ หรือตาม

กฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  

(ข) ค่าจดัท า จดัพิมพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัท าและจดัพิมพ ์ใบค าขอเปิด

บญัชีกองทุน สมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง ค่าจดัท า 

จดัพิมพ ์และจดัส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ค) ค่าจดัท า จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใชจ้่ายในการลงประกาศใน

หนังสือพิมพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตาม

กฎหมาย ก.ล.ต.  

(ง) ค่าจดัท า ค่าพิมพแ์ละจดัส่งหนังสือช้ีชวนและรายงานประจ าปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(จ) ค่าแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

(ฉ) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีอืน่ใด 

ค่าใชจ้่ายอื่นใดท่ีเกิดจากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นการค านวณ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือสอบทานมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ คา่ใชจ้่ายในการจดัใหม้ีการค านวณผลการด าเนินงานและ

ระดบัความเส่ียงของการลงทุน ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เป็นตน้  

(ช) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชีซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบทรพัยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  

(3) ค่าใชจ้า่ยและภาษีอื่นๆท่ีเกีย่วเน่ืองกบัการด าเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ น

ตามจ านวนท่ีจา่ยจริง และในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทุนครั้งเดียวทั้งจ านวน ไดแ้ก่  

(ก) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน  

(ข) ค่าใชจ้า่ย (ถา้มี) ในการด าเนินคดีของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัหน้าท่ีหรือเรียกค่า

สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้า่ยดา้นกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้า่ยในการติดตามหน้ีของกองทุน  

(ค) ค่าใชจ้า่ยในการรบัช าระหน้ีเป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ คา่ใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม คา่ประเมนิราคา ค่าจดจ านอง คา่ปลอดจ านอง ค่าจดัพิมพ์

เอกสาร  

(ง) ค่าใชจ้า่ย หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการไดม้าซึ่งหลกัประกนัของสิทธิ

เรียกรอ้งอนัเกิดจากการรบัช าระหน้ีเป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี ค่าใชจ้า่ยดา้น

ภาษี ค่าท าประกนัภยั ดูแล และเก็บรกัษาตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการจ าหน่าย จ่าย โอนทรพัยสิ์นดงักล่าว  

(จ) ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ฉ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร คา่โทรศพัท ์คา่โทรสาร ค่าประกาศใน

หนังสือพิมพ ์ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ คา่ใชจ้า่ยในการส่ือสารโตต้อบ

โดยวิธีอืน่ท่ีมิใช่ทางไปรษณีย ์ 

(ช) ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการช าระบญัชีและเลิกกองทุน  

(ซ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหน้ีใดๆของกองทุนรวม  

(ฌ) ค่าใชจ้่ายอนัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีอืน่ใด 

ค่าใชจ้่ายอื่นใดท่ีเกิดจากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นการค านวณ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือสอบทานมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ และหรือค่าใชจ้า่ยในการจดัใหม้ีการค านวณผลการ

ด าเนินงานและระดบัความเส่ียงของการลงทุน เป็นตน้  

(ญ) ค่าใชจ้่ายของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศเพื่อเก็บรกัษาทรพัยสิ์น

ในต่างประเทศ รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เช่น 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมในการท ารายการ คา่ใชจ้า่ยของผูดู้แลผลประโยชน์ใน

การติดต่อกบับุคคลภายนอก เป็นตน้  

(ฎ) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวกบัการช าระราคา รบัช าระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น 
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ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ Settlement Advance หรือ Contractual 

Settlement เป็นตน้  

(ฏ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียนและวิธีการค านวณค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ กบัจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระจริง  

(4) ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ซ่ึงจะรวมอยูใ่นตน้ทุนของค่าซ้ือหลกัทรพัย ์เมื่อมีการซ้ือ

หลกัทรพัยแ์ละจะถูกหกัจากค่าขายหลกัทรพัยเ์มื่อมีการขายหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่  

(ก) ค่าอากรแสตมป์  

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 

(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ทั้งท่ีเกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ  

(ง) ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อซ้ือขายหลกัทรพัย ์เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นตน้  

(5) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15 (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจาก

กองทุนตามจ านวนเงิน และเวลาท่ีเกิดค่าใชจ้า่ยน้ันจริง   

 

หมายเหตุ :  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15.2 อื่นๆ ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักองทุนตาม (5) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็น

รายการอยา่งชดัเจนในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวมและในรายงานประจ าปี ซ่ึงบริษัทจดัการจะจดัท าเมื่อส้ิน

รอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี  

การตดัจ่ายคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตแห่งประเทศไทย 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

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

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) :  

15.3.3.1 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเขา้ (Switching In) :ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.3.2 ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  
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ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

ตามท่ีจ่ายจริง  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงิน

ก าหนดโดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย 

ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวทราบ  

 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 

ทุกวนัท่ีมีการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชจ้ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการ

ค านวณคา่ธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ  

 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  

15.5.1 การเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย  

15.5.1.1 กรณีการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(1) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายไม่เกินอตัราท่ีระบุในโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้ น โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระท าโดยวธีิการท่ีเหมาะสมอนั

ท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง  

(2) เพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเกินอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ โดยเทียบกบัอตัราของรอบระยะเวลายอ้นหลงั 1 
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ปีนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดงักล่าวเพิ่มขึ้ น  

(2.1) กรณีเกินมากกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัมติพเิศษและแจง้ให้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง  

(2.2) กรณีเกินไม่มากกว่ารอ้ยละ 5 ของอตัราท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหผู้ถื้อหน่วยทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 60 วนัก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้ นและแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนั

นับแต่วนัท่ีเปล่ียนแปลง โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระท าโดยวธีิการท่ีเหมาะสมอนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุน

ไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง  

15.5.1.2 กรณีการเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายแตกต่างไปจากโครงการ บริษัทจดัการจะขอมติเพื่อแกไ้ขโครงการ  

 

15.5.2. การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ย  

15.5.2.1 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบ

ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีมีการเรียกเก็บลดลง โดยการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระท าโดยวิธีการท่ีเหมาะสม

อนัท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูล้งทุนไดร้บัทราบขอ้มลูดงักล่าวอยา่งทัว่ถึง  

15.5.2.2 กรณีลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยแตกต่างไปจากท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการสามารถขอแกไ้ข

โครงการ โดยใหถื้อวา่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบการแกไ้ขโครงการในเร่ืองดงักล่าว  

 

15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นอตัราท่ีรวม

ภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษทัจดัการสงวนสิทธิใน

การปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว  

 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  

 

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

 

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการ

ลงทุนก าหนด โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

การค านวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดย

เทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ซ่ึงไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งน้ี 

บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูล่าสุดท่ีประกาศหรือไดร้บัจากสถาบนัหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีใชอ้า้งอิงอยา่งเป็นทางการ ทั้งน้ี 

บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของขอ้มลูอา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงท่ีจะ

ประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต  
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ส าหรบัการค านวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศใหอ้ยูใ่นรปูสกุลเงินบาท เพื่อน ามาใชใ้น

การค านวณมลูค่าหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ท่ีประกาศ

โดย Reuters หรือ Bloomberg หรือธนาคารแห่งประเทศไทย หรือระบบอื่นใดท่ีมีการเผยแพร่ขอ้มลูสู่สาธารณชนและ

สามารถใชอ้า้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจดัการ

ลงทุน  

ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยมีการป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา

แลกเปล่ียน บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูท่ีใชใ้นการค านวณ มลูคา่ยติุธรรมของสญัญาป้องกนัความเส่ียงท่ีไดจ้าก Reuters 

หรือ Bloomberg หรือธนาคารพาณิชยค์ู่คา้ท่ีไดเ้ขา้ท าสญัญาป้องกนัความเส่ียงซ่ึงบริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์

ตกลงร่วมกนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการอาจเปล่ียนแปลงการใชม้ลูค่ายติุธรรมดงักล่าวไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แล

ผลประโยชน์ 

 

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนอยา่งน้อยในวนัดงัน้ี  

(ก) ค านวณทุกส้ินวนัท าการก่อนวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ข) ค านวณทุกส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ค) ค านวณทุกส้ินวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน และประกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ง) ค านวณทุกส้ินวนัท่ีปรากฏเหตุการณท่ี์น่าเช่ือไดว้า่จะมีผลกระทบต่อมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหรือมลูค่าหน่วยลงทุน

อยา่งมีนัยส าคญั และประกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(2.2) ค านวณและประกาศราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนอยา่งน้อยในวนัดงัน้ี  

(ก) ค านวณทุกส้ินวนัท าการก่อนวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน  

(ข) ค านวณทุกส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยใชม้ลูคา่หน่วยลงทุนของวนัดงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการค านวณ

ราคา และประกาศภายในวนัท าการถดัไป  

 

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเมื่อส้ินวนัท า

การท่ีค านวณน้ัน  

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้ง

ไดร้บัการรบัรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

บริษัทจดัการอาจไม่ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนได ้เมื่อมีเหตุการณด์งัต่อไปน้ี 

(1) เมื่อบริษัทจดัการไม่ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุ

ในโครงการ โดยไดร้บัยกเวน้เฉพาะในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

(2) เมื่อมีเหตุท่ีบริษัทจดัการตอ้งเลิกกองทุน โดยไดร้บัยกเวน้ตั้งแต่วนัท่ีปรากฏเหตุดงักล่าว  

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน หรือ

จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

ส าหรบัมลูคา่หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูคา่

หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  
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(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยม

ต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

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

ทรพัยสิ์นของกองทุน 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการอาจหยุดค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ก็ได ้

 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 

วนัท าการ  

 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนทางเว็บไซตข์อง

บริษัทจดัการ  

ในกรณีท่ีไม่สามารถประกาศทางเว็บไซตไ์ด ้บริษัทจดัการอาจพจิารณาประกาศทางช่องทางอื่นท่ีเหมาะสมแทน อาทิ 

ประกาศไว ้ณ ท่ีท าการของบริษทัจดัการ เป็นตน้  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอื่นใดท่ีเหมาะสมแทนการประกาศทาง

เว็บไซตข์องบริษัทจดัการ และบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า  

 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่น้อยกวา่ 1 สตางค ์หรือคิด

เป็นอตัราไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(1.1) จดัท าและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกตอ้งภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีพบว่ามลูคา่

หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง โดยรายงานดงักล่าวตอ้งมีสาระส าคญัดงัน้ี  

(ก) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(ข) มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(ค) สาเหตุท่ีท าใหม้ลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมิใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งมิไดม้ีสาเหตุมาจาก

ปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ 

(1.2) ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีท าใหม้ลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีผลต่อเน่ืองถึงการค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วย

ลงทุนครั้งต่อไป ใหบ้ริษัทจดัการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตั้งแต่วนัท่ีพบวา่มูลค่าหรือราคาไม่ถูกตอ้ง  

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่ตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิด

เป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตั้งแต่วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่มลูคา่หรือราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง  

(2.2) ด าเนินการดงัน้ีเฉพาะวนัท่ีมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว  
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(ก) จดัท ารายงานการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัท

จดัการพบวา่มลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดั

จากวนัท่ีค านวณมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัเสร็จส้ิน เพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงาน

ดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก) 

วรรคหน่ึง ใหม้ีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1(1.1) โดยอนุโลม เวน้แต่ในกรณีของรายงานการแกไ้ขราคาหน่วย

ลงทุนยอ้นหลงัของกองทุนใหร้ะบุการด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มลู

ตามขอ้ 1(1.1) (ง)  

(ข) แกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งภายในวนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานตามวรรคหน่ึง 

(2.2) (ก)  

(ค) ด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถรบัทราบชื่อกองทุนท่ีมีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน 

และวนั เดือน ปี ท่ีมีการแกไ้ขมลูค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรอง

ขอ้มลูในรายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก)  

3. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไมถู่กตอ้งดงักล่าวมีมลูคา่ตั้งแต่ 1 สตางคข์ึ้ นไป และคิด

เป็นอตัราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมลูค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ีมลูค่าหรือ

ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมลูค่าและคิดเป็นอตัราดงักล่าว  

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

โดยใหอ้ยูใ่นส่วนของการด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(3.2) ชดเชยราคาตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นขอ้ 4 ใหแ้ลว้เสร็จและด าเนินการโดยวิธีการใด ๆ เพื่อใหผู้ซ้ื้อหน่วย

ลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 วรรค

หน่ึง (2.2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการ

แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

(3.3) จดัท ามาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั้งส าเนารายงาน

การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงัตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 

วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมี

สาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ใหบ้ริษัทจดัการส่งส าเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่การท่ี

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดม้าพรอ้มส าเนารายงานดงักล่าวแทน  

4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 3(3.2) ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(4.1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน  

1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย

ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

2. หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จะตอ้งลด ใหบ้ริษัทจดัการจา่ยเงินของบริษัทจดัการเอง เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุม

ได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวน

ซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเป็น

จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่

มีหน่วยลงทุนเหลืออยูใ่หบ้ริษัทจดัการจา่ยเงินของกองทุนเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่

ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  
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(4.2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมี

มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็น

จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

1. ใหบ้ริษัทจดัการลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคา

หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

2. หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกว่าจ านวนหน่วย

ลงทุนท่ีจะตอ้งลด ใหบ้ริษัทจดัการจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลด

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่

แลว้แต่กรณี เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่

อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยห์รือศูนยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่

ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูคา่ไม่ถึง 

100 บาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจา่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้

บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้ริษัทจดัการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนับ

แต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจา่ยเงินของกองทุนเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง (4.1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุน

ตามวรรคหน่ึง (4.2) (ก) บริษทัจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการแทนกองทุนก็ได ้ 

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

จดัการ เพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

6. หา้มมิใหบ้ริษัทจดัการคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากมลูค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจากกองทุน เวน้

แต่ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งดงักล่าวมสีาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้

17. ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง :  

 

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

 

17.2. ช่ือผูดู้แลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน)  

 

17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

17.4. ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  
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สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

17.5. ท่ีปรึกษา :  

 

17.5.1. ช่ือท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

 

17.5.2. ช่ือท่ีปรึกษากองทุน :  

 

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ :  

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม  

 

17.7. การแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ  าปีของกองทุนรวม :  

 

18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี : วนัท่ี  เดือน  

 

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก : วนัท่ี  

 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม 

 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ :  

เป็นไปตามประกาศ  

 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นไป

ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ6MCE หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  47 

 

 

20. ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ :  

สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม  

 

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศก าหนด :  

เป็นไปตามประกาศ 

22. มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการอนุมตัิใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม

เป็นการทัว่ไป :  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทัว่ไป 

และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบิติัน้ันก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บริษัทจะแกไ้ขเยยีวยาความ

เสียหายโดยไม่ชกัชา้ โดยในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหว่างบริษัทและผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทยนิยอมใหน้ าขอ้พิพาทเขา้สู่

การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

 

23. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

เป็นไปตามประกาศ  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ท่ีออกโดย

อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ

ค าสัง่น้ัน ใหถื้อว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนาม

ในขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผูกพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  

  



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ6MCE หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  48 

 

ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ  ากดั 

1. บริษทัจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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

กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988  

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

Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 Tel. 0 2673 3888 Fax 02673 3988  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดัการ  

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุน

ก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและคา่ธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย 

และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ  

(2) สงวนสิทธิท่ีจะปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(3) สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนก าหนดการช าระคืนเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(4) สงวนสิทธิท่ีจะรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตรา

สารแห่งหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(5) สงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมดุบญัชีแสดงสิทธิ  

(6) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติมและจดทะเบียนกองทุน  

(ก) ยืน่ค าขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  

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

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

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

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

(จ) เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือวิธีจดัการกองทุน  

(ฉ) จดัท าหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน ณ วนัส้ินปีบญัชี และส่งใหแ้ก่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับแต่วนัส้ินปีบญัชีน้ัน  

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

(ซ) ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกกองทุนรวม”  

(ฌ) จดัใหม้ีการช าระบญัชีตามหวัขอ้ "การช าระบญัชีเมื่อเลิกกองทุน"  

 

(2) การบริหารกองทุน  



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ6MCE หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  49 

 

(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อ

หน่วยลงทุนอยา่งเคร่งครดั  

(ข) น าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่น และซ้ือ ขาย ซ้ือลด ขายลด ไถ่

ถอน จ าหน่าย สัง่โอน รบัโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวน้ั้นตามท่ีบริษัท

จดัการเห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการ

ท่ีไดร้บัอนุมติั ทั้งน้ี โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  

(ค) จดัใหม้ีการฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์  

(ง) สัง่ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จ าหน่าย จ่ายโอน ตลอดจนช าระและรบัช าระราคาคา่

หลกัทรพัย ์ 

(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุน

ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(ช) ก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อ

ใชใ้นการค านวณทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธีิการค านวณมลูคา่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์น

ขณะท่ีค านวณมลูคา่  

(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่าท่ีจ าเป็น เพื่อรกัษา

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ฌ) ดูแล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหาย ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

(3) การจดัท าบญัชีและการรายงาน  

(ก) จดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  

(ข) จดัท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ค) จดัท ารายงานการซ้ือขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ดู้แล

ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ง) ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(จ) ด าเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และจดัท ารายงานกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

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

 

(4) การขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ก) จดัใหม้ีค าสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  

(ข) ขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุในโครงการและหนังสือช้ีชวน  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีก าหนด  

(ง) ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การ

เล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายไม่รบัซื้ อคืนไม่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามสัง่” หรือ “การช าระคา่รบัซื้ อคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน” 
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ในโครงการ 

(จ) ด าเนินการยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนซ่ึงไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการท า

การซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน  

(ฉ) ด าเนินการชดเชยราคากรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(ช) จดัใหม้ีและเก็บรกัษาไวซ่ึ้งสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและด าเนินการใหม้ีการจดัส่งเอกสารแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

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

(ญ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ าการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามท่ี

ระบุเง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน"  

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

คืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

 

(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น  

(ก) แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

และแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อืน่ตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการ

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

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

ประกาศก าหนด  

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

ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

(ง) แต่งตั้งผูช้ าระบญัชีของกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(จ) แต่งตั้งหรือด าเนินการเป็นนายทะเบียนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  

(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษา (ถา้มี) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได ้ 

 

(6) การด าเนินการอื่นๆ  

(ก) กระท านิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษัทจดัการมีอ านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของ

กฎหมาย  

(ข) ปฏบิติัการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้

ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ โดยปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

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

ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต  

(ค) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามขอ้ผูกพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ี
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ขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่

ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่น้ัน ใหถื้อว่าบริษัท

จดัการกองทุนไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

 

เงือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยค าสัง่ของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้ริษัท

จดัการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหน้าท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่  

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ช่ือ : ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์0 2299 1111  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

2.1 สิทธิของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุน  

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

2.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อ

หน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษทัจดัการโดยเคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดค้ านวณไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ  

(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่

การค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคม

บริษัทจดัการลงทุนไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณใ์นขณะท่ีค านวณมูลค่า  

(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(จ) ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือช าระผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(ฉ) จ่ายเงินเฉล่ียคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี  

(ช) รบัเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพื่อเขา้บญัชีของกองทุน  
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(ซ) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบ หากบริษัทจดัการมิไดป้ฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศค าสัง่ หรือขอ้บงัคบัอื่นใดท่ี

ออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ฌ) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะด าเนินการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้

ถือหน่วยลงทุน และการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน ไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ตามท่ีระบุในโครงการ  

(ฎ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การช าระบญัชีกองทุนจะเสร็จสิ้ น ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชีปฏบิติั

ตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีท่ีผูช้ าระบญัชีกระท าการหรืองดเวน้กระท าการตามมาตรา 130 แห่ง

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

(ฏ) ด าเนินการรบัและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทุนในเวลาท่ีก าหนดตามค าสัง่ของบริษัทจดัการโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถด าเนินการรบั

หรือจ่ายเงินไดท้นัเวลาโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  

(ฐ) ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนท าการตรวจสอบบญัชี

หลกัทรพัย ์บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทุนไดภ้ายในเวลาท าการปรกติของผูดู้แลผลประโยชน์  

(ฑ) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอสิระ หรือผูช้ าระบญัชี

ของกองทุน หรือหน่วยงานผูม้ีอ านาจควบคุมผูดู้แลผลประโยชน์ ขอค าช้ีแจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตาม

เกี่ยวกบัการกระท าการใดๆ ท่ีมผีลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเร่ืองอืน่ใดเกี่ยวกบักองทุน 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งท ารายงานเกี่ยวกบัค าขอดงักล่าวพรอ้มรายงาน

ขัน้ตอนการปฏบิติัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดก้ระท าไปแลว้ หรือท่ีจะกระท าต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  

(ฒ) ด าเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการขออนุญาตน าเงินตราเขา้ออกประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง

ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปริวรรตเงินตรา (ถา้มี)  

(ณ) ด าเนินการช าระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ (ถา้มี)  

(ด) รบัช าระเงินจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบ้ียจาก

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และด าเนินการส่งเงินกลบัมายงัประเทศไทยตาม

ค าสัง่ของบริษัทจดัการ รวมทั้งค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศและแปลงเป็นเงิน

บาทเพื่อค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ถา้มี)  

(ต) น าส่งภาษีท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี)  

(ถ) หน้าท่ีอื่นใดตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมาย ก.ล.ต.ก าหนด  

 

(2) หน้าท่ีในการรบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดูแล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุนโดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูดู้แล

ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ดูแลรกัษาอยูจ่นกว่าจะเลิกกองทุนพรอ้มทั้งดูแลใหก้าร

เบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือช้ีชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือ

ฝากไวอ้ยา่งปลอดภยัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื่น และหากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรกัษา

ทรพัยสิ์นตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบทนัที  

(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัมอบมาและจ าเป็นตอ้งท าการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัท
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ผูอ้อกหลกัทรพัยน้ั์น  

(ค) จดัใหม้ีการตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานท่ีเก็บรกัษาโดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและอนุญาต

ใหต้วัแทนของบริษัทจดัการไดร่้วมในการตรวจสอบดงักล่าวดว้ย  

(ง) จดัท าบญัชีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีรบัฝากไว ้รวมทั้งจดัท าบญัชีแสดงการรบัจา่ย

ทรพัยสิ์นของกองทุน  

(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์นหรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 

การรบัเงินปันผล การรบัดอกเบ้ีย การรบัสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพิ่มทุน และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใด

ท่ีกองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั้งด าเนินการรบัหรือจา่ยเงินตามสิทธิน้ันๆ รวมทั้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมี

ความจ าเป็นท่ีตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิท่ีมีอยูห่รือเกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยน้ั์นๆ  

(ฉ) จดัใหม้ีผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ (ถา้มี)  

 

(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์ 

(ก) ส่งมอบ รบัมอบ จองซ้ือตามสิทธิ จ าหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นตลอดจนช าระและรบั

ช าระราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นก่อนด าเนินการ  

(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ (ถา้มี)  

(ค) ติดตามดูแลใหผู้ร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุน

ตามค าสัง่บริษัทจดัการ (ถา้มี)  

 

(4) การรายงาน  

(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเกีย่วกบัเร่ืองดงัน้ี  

1. รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  

2. รายงานรายละเอียดการรบัจา่ยจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลือ ณ ส้ินวันท าการซ้ือขาย

และค านวณดอกเบ้ียคา้งรบั  

3. รายงานเกี่ยวกบัเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรพัยแ์ละตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้ม

ค านวณดอกเบ้ียคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  

4. รายงานรายละเอียดเจา้หน้ีซ้ือหลกัทรพัยแ์ละลูกหน้ีค่าขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  

5. รายงานเกี่ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

6. รายงานเงินปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั้งท่ีมีรายการเงินปันผลคา้งรบัเกิดขึ้ น  

7. รายงานอื่นๆ เก่ียวกบับญัชีหลกัทรพัย ์และบญัชีเงินสดตามท่ีบริษัทจดัการรอ้งขอ  

8. รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซ่ึงยงัไม่ไดร้บัค าช้ีแจงโดยผูดู้แลผลประโยชน์ในทุกส้ินเดือน  

(ข) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอียด ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการ

จนก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งน้ี ภายใน 5 

วนันับแต่วนัท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  

(ค) รายงานขอ้มลูทรพัยสิ์นของกองทุนทั้งจ านวนและมลูค่าของทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  

 

2.3 ความรบัผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

ผูดู้แลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการในกรณีท่ีความเสียหายดงักล่าว

เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือกระท าผิดโดยจงใจ หรือการไม่ปฏบิติัตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษัทจดัการ  
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ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

รวมและตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดูแลรกัษาประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ี

จ าเป็นเพื่อใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลง

ลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการ

เปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏบิติัหน้าท่ี ในการดูแลรกัษาประโยชน์ของ

ผูถื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้ง

ปวงได ้

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ

กระท าน้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทน

ในการท าหน้าท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

 

ในกรณีท่ีการด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรือทั้งหมดดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แล

ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) มีค าสัง่ศาลใหผู้ดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีตกลงไว ้

ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึง

ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั  

(4) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือ

กรณีอื่นใดอนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบั

ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ่ม

ภาระหน้าท่ีแก่ผูดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหนา้ท่ีดงักล่าวต่อไป ผูดู้แลผลประโยชน์มี

สิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษร

เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั  

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมมีติโดยเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหม้ีการเปล่ียนแปลงผูดู้แล

ผลประโยชน์  

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

ของกองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับ
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แต่วนัท่ีบริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดังกล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จสิ้ น ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดท้ าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมื่อไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัทจดัการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อื่นแทนผูดู้แลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

(7) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งไปเปิดเผย 

หรือใชใ้นทางท่ีก่อหรืออาจจะกอ่ใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูดู้แลผลประโยชน์เอง 

บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ไดท้นัที  

เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ 

ดงัน้ัน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามขอ้ 2 ผูดู้แลผลประโยชน์น้ันจะตอ้งท าหนา้ท่ีผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุนต่อไปอยา่งสมบูรณจ์นกว่าการโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนน้ัน ตลอดจนถึงการ

ด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูดู้แลผลประโยชน์

รายใหม่จะเสร็จส้ิน และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าท่ีไดท้นัที หรือปฏบิติัตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต. 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เขา้

ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอ านาจ

บอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

10900 และหรือ  

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก 

ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 และหรือ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ  

ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 

 

3. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

- ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินประจ ารอบระยะเวลาบญัชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ี

รบัรองทัว่ไป 

- สามารถดูขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มลูกองทุนรวม  
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4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏบิติัการบญัชีทรพัยสิ์น ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชั้น 19  

เลขท่ี 1 ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์ูรณะ แขวงราษฎรบ์ูรณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140  

โทรศพัท ์0 2470 1976-83  

 

5. ผูจ้ดัจ  าหน่าย :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ช่ือ : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์0 2888 8888  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

บริษัทจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการ

ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนในภายหลงัได ้ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน

เพิ่มเติม ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน 

โดยผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจะตอ้งปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบั

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนท่ีปฏบิติัหน้าท่ีอยูก่่อนแลว้  

 

6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกจิ

เกี่ยวกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนกองทุนของบริษัทจดัการ  

(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกีย่วกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนของบริษัทจดัการกบัผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

 

6.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

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

รวมทั้งด าเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งขอ้มลูและเอกสารอนัจ าเป็น  

(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือช้ีชวนของกองทุน คู่มือผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ขาย
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หน่วยลงทุน ค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ค าขอใชบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักองทุนท่ีจ าหน่าย หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบักองทุน 

ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามท่ีบริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมให ้ 

(3) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัท าหรือใชเ้อกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท

จดัการ หรือกองทุน ซ่ึงบริษัทคู่สญัญาหรือบุคคลอื่นใดเป็นผูจ้ดัท าขึ้ น ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะเป็น

ผูร้บัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นเน่ืองจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวน้ันเองทั้งส้ิน  

(4) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งท าสญัญากบัผู ้

ลงทุนท่ีครอบคลุมขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหน้า และตอ้งไม่มีขอ้ความท่ี

ปฏเิสธความรบัผิดชอบต่อลูกคา้จากการกระท าหรือละเวน้การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุน

การขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนหรือพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผย

ใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีท่ีปฏบิติัแตกต่างจากการซ้ือกบับริษัทจดัการโดยตรง  

(5) กรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน 

(Omnibus Account) ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีปฏบิติั ดงัน้ี  

(ก) มีระบบในการปฏบิติังานท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลูกคา้จะไดร้บัการปฏบิติัอยา่งสุจริตและเป็นธรรมเกี่ยวกบัการจดัท า

บญัชีรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงไม่เปิดเผยช่ือ  

(ข) ตรวจสอบหรือด าเนินการใหม้ีการตรวจสอบว่ามีผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชี Omnibus Account ถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(ค) แจง้บริษัทจดัการจะทราบโดยทนัทีเมื่อปรากฏวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีน้ันถือหน่วยลงทุนของกองทุนใดเกิน

กว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด  

(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนในส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของกองทุนใด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว 

(จ) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏบิติัต่อลูกคา้ในเร่ืองใด ซ่ึงมีผลท าใหลู้กคา้

ไดร้บัเง่ือนไขหรือสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยช่ือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ และจดัใหม้ีหลกัฐานท่ีแสดงว่า ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเง่ือนไขและ

สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกนัน้ันแลว้ โดยเง่ือนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

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

รายท่ีเปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนมีหน้าท่ีปรบัปรุงขอ้มลูดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจุบนัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน รวมทั้งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ท่ีผูล้งทุนควรทราบ และ

ตอ้งปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดงัต่อไปน้ี ใหผู้ล้งทุนทราบ  

(ก) รายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีท าธุรกิจเกี่ยวขอ้งกบัการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ข) ช่ือ ท่ีอยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวั

ของพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีท าหน้าท่ีขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ค) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนไดร้บัค าแนะน าตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบั

ความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(9) จดัท าหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนมิไดม้ีการใหค้ าแนะน าใดๆแก่ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีการลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจาก
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ความประสงคข์องผูล้งทุนหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  

(10) รบัช าระเงินค่าจองซ้ือ หรือค่าซื้ อหน่วยลงทุน และรบัเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน  

(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึง

ตรวจสอบขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

(12) ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าท่ีบริษัทจดัการค านวณและประกาศมลูคา่ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวน

ของกองทุน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดท่ีธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายท่ีควบคุมการ

ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยก์ าหนดไว ้ 

(13) จดัท าและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงินค่าจองซ้ือ หรือการซ้ือหน่วยลงทุน  

(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  

(15) ยนืยนัการซ้ือ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

(16) คืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

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

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

มาตรฐานการปฏบิติังาน ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัการท าหน้าท่ีของผูส้นับสนุนการขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีจะมีขึ้ นในอนาคต  

 

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

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

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

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

9. ทีป่รึกษา :  

 

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ6MCE หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย  59 

 

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  

 

9.2. ท่ีปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ช่ือ :  

ท่ีอยู ่:  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  

 

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

 

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษัท

จดัการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการตามท่ีก าหนดในหวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระ

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไมข่ายไม่รบัซื้ อคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่" 

เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืน

หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนัเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้
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13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี เวน้แต่เขา้ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน ตามขอ้ 13.4  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 

30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้ับโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ี

นายทะเบียนนัดหมาย  

 

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุนไม่วา่ทอดใดๆ ในกรณี

ต่อไปน้ี  

1. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก  

2. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของ

กองทุน หรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการ โดยไม่

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า 

 

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ และในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถือ

หน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์

เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุน

น้ันในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

 

13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนเมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงาน

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

ภาระหน้ีสินและแจกจา่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การช าระบญัชีเมื่อเลิก

กองทุน"  

 

13.7. สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ :  
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สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย ทั้งน้ี นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการ

จ าน าใหแ้ก่ผูร้บัจ าน าท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน  

 

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ 

ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผูกพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผูกพนัซ่ึงลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชน์ท่ี

ไดร้บัการแต่งตั้งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วน

ของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้บัประโยชน์ตอบแทน

หรือการคืนเงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

- อื่นๆ 

 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐาน

ในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ 

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิ

ใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีท่ีจะมารบัสมุด

บญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจดัการ

ไดร้บัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท

จดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขาย

คืนหน่วยลงทุนได ้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อ

หน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือ

ขายคืนหน่วยลงทุน และมฐีานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน  
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อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีผู ้

ลงทุนช าระเป็นคา่ซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

สามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู ้

ถือหน่วยลงทุน  

 

15. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ  ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนดัช าระหน้ี หรอืตราสารทีล่งทุน

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาที่สมเหตสุมผล 

สว่นที่ 1 การด าเนินการเมื่อมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง

จะไม่สามารถช าระหน้ีไดห้รือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ี บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่ตราสารท่ีลงทุนน้ันประสบ

ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

1. การก าหนดใหเ้ป็นผูม้สิีทธิไดร้บัเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี 

1.1 กรณีกองทุนท่ี บริษัทจดัการ ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 

บริษัทจดัการก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือสิทธิ

เรียกรอ้งเป็น 0 เวน้แต่ บริษัทจดัการด าเนินการตามขอ้ 1.2 ก่อนแลว้ 

1.2. กรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีไดห้รือเมื่อปรากฏ

ขอ้เท็จจริงท่ี บริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นว่าตราสารท่ีลงทุนโดยมีนัยส าคญัต่อมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนน้ัน

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

บริษัทจดัการอาจก าหนดใหผู้ถื้อหน่วยทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือ

ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีไดก้็ไดห้รือเมื่อปรากฏขอ้เท็จจริงท่ี บริษัทจดัการพจิารณาแลว้เห็นวา่

ตราสารท่ีลงทุนน้ันประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

2. บริษัทจดัการตอ้งแจง้ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ี บริษทัจดัการบนัทึกมลูค่า

ตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 โดยระบุประเภท จ านวน ช่ือผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง เงิน

ส ารอง (ถา้มี) และวนัท่ี บริษัทจดัการ บนัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หรือวนัท่ี บริษัทจดัการ 

ทราบถึงพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหน้ีได ้แลว้แต่กรณี 

3. กรณีกองทุนท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 บริษัทจดัการจะตอ้งจดัใหม้ีขอ้มลู

ตาม 2. ไวท่ี้ส านักงานใหญ่ ส านักงานสาขาของบริษัทจดัการ และสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือ

รบัซื้ อคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยของกองทุนภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี บริษัทจดัการแจง้ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 30 วนัดว้ย 
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ทั้งน้ี กรณีท่ีมีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการไม่

ตอ้งน าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน และในกรณีท่ีพิจารณาแลว้มี

ความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าตราสารท่ีกองทุนลงทุนโดยมีนัยส าคญัต่อมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน

ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล และการจ าหน่ายจะไม่เป็น

ประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการไม่ตอ้งน าตราสารน้ันมารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน ทั้งน้ี โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดม้ีการก าหนดผูม้สิีทธิไดร้บัเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตาม 1. 

บริษัทจดัการ จะรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุนไดเ้มื่อด าเนินการดงัน้ี 

(1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นไวใ้นขอ้ผูกพนั 

(2) ตอ้งไดร้บัมติพิเศษจากผูถื้อหน่วยก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมใิช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง โดย

ด าเนินการดงัน้ี 

(2.1) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนจะไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น มลูค่าของทรพัยสิ์น 

ประมาณการคา่ใชจ้่าย เช่น ค่าใชจ้่ายในการไดม้าซึ่งทรพัยสิ์น คา่ใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น และค่าใชจ้า่ยในการ

จ าหน่ายทรพัยสิ์น เป็นตน้  

(2.2) ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการรบัช าระหน้ี  

(2.3) จดัใหม้ีหรือจดัท าเอกสารหลกัฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

(2.3.1) เอกสารหลกัฐานซ่ึงแสดงใหเ้ห็นไดว้่ามีการผิดนัดช าระหน้ีเกิดขึ้ น 

(2.3.2) บทวิเคราะหแ์ละเหตุผลประกอบบทวิเคราะหท่ี์บริษัทจดัการจดัท าซ่ึงแสดงถึงพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหน้ี

หรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้หรือขอ้เท็จจริงท่ีบริษัทจดัการพิจารณาแลว้เห็นวา่ตราสารท่ี

ลงทุนน้ันขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจ าหน่ายไดด้ว้ยราคาท่ีสมเหตุสมผล 

 

สว่นที่ 2 การด าเนินการเมื่อบริษัทจดัการไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอืน่เพื่อกองทุน  

1. บริษัทจดัการแจง้ขอ้มลูต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับแต่วนัท่ีไดร้บัทรพัยสิ์นมา 

โดยระบุ ประเภท จ านวน และช่ือผูอ้อกตราสารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้ง วนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัทรพัยสิ์นมา

จากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น พรอ้มทั้งรายละเอียดเกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัโดยมีสาระส าคญัอยา่งน้อย

เกี่ยวกบัทรพัยสิ์นดงักล่าว มลูค่าทรพัยสิ์น ค่าใชจ้า่ยในการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

2. บริษัทจดัการจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดแ้จง้ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ตาม 1. เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนัโดยจดัใหม้ีรายละเอียดตาม 1. ไวท่ี้ส านักงานใหญ่และส านักงาน

สาขาของ บริษัทจดัการตลอดจนสถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วย

ลงทุนของกองทุน 

3. ก าหนดราคาทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัมาจากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น เพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิ ของกองทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. 

4. ค านวณ NAV ของกองทุนท่ีมีการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอืน่ 

4.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตาม 1. ของส่วนท่ี 1 บริษัทจดัการตอ้งไม่น าทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี

ดว้ยทรพัยสิ์นอื่น และเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุน 

4.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 4.1 บริษัทจดัการตอ้งน าทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น มารวม

ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน 
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5. ด าเนินการกบัทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น 

5.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดด้ าเนินการตาม 1. ของส่วนท่ี 1 ให ้บริษัทจดัการจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระ

หน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยเป็นส าคญั (เวน้แต่ในกรณี

ท่ีผูถื้อหน่วยท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลงรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าว

แทนเงิน ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนัและตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) 

5.2 กรณีอื่นนอกเหนือจาก 5.1 ให ้บริษัทจดัการ ด าเนินการกบัทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น

ดงักล่าวตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

5.2.1 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนน้ันสามารถลงทุนได ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าวต่อไปเพื่อ

เป็นทรพัยสิ์นของกองทุนก็ได ้

5.2.2 กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนน้ันไม่สามารถลงทุนได ้บริษัทจดัการตอ้งจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าวใน

โอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยเป็นส าคญั  

5.3 ในระหวา่งท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการ อาจจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรพัยสิ์นดงักล่าวก็ได ้

5.4 ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์นใหบ้ริษัทจดัการจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุน เวน้แต่กรณีกองทุนเปิด

ท่ีบริษัทจดัการบนัทึกมลูค่าตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 ใหบ้ริษัทจดัการจ่ายจากเงินส ารอง รายไดห้รือ

ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน 

6. คืนเงินแก่ผูถื้อหน่วยภายใน 45 วนันับแต่วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี 

6.1 ใหบ้ริษัทจดัการเฉล่ียเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นคืนในแต่ละครั้งใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยตาม 1. ของส่วนท่ี 1 แลว้แต่กรณี ภายใน 45 วนันับแต่วนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี  

6.2 ใหแ้จง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับแต่

วนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน 

6.3 หาก บริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอืน่ท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระ

ค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี

ดงักล่าวไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายก็ได ้

หากไดม้ีการจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นจนครบถว้นแลว้และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิจาก

ทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีน้ันไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิ

จากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนก็ได ้ทั้งน้ี บริษัท

จดัการ จะด าเนินการดงักล่าวไดต่้อเมื่อไดร้ะบุรายละเอียดไวใ้นขอ้ผูกพนัแลว้  

6.4 ส าหรบักองทุนเปิดท่ี บริษทัจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็น 0 หากต่อมาปรากฏวา่ 

บริษัทจดัการไดร้บัช าระหน้ีตามตราสารหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงินใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตาม 6.1 – 6.3 

โดยอนุโลม 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏ

ช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนดเท่าน้ัน 

 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏ

ช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนด เท่าน้ัน  
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17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ 

หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเป็นการโอนหรือจ าหน่ายใหแ้ก่พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่น

สหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าว และบริษัท

หรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีจดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่น รวมทั้งการใหสิ้ทธิหรือการ

จ ากดัสิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดใน

ขอ้ผูกพนัหรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจ าน าหน่วยลงทุน ใน

กรณีดงัน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะท า

ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ีเงินลงทุนสูง ตามท่ีก าหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และการ

โอนหน่วยลงทุนจะท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนัหรือผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามท่ีก าหนด ในโครงการ

จดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

(ค) การโอนหรือการจ าน าหน่วยลงทุน ดงัน้ี 

1. หน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมขายใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็น

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีจดัตั้งขึ้ นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  

3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน  

 

18. ขอ้จ  ากดัการถือหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัในการใชส้ิทธิออกเสียง (ถา้มี) :  

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัท

จดัการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนท่ีเกินดงักล่าว เวน้แต่เป็นกรณีท่ีกองทุนมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุน

ชนิดดงักล่าวมีผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไดเ้ต็มตามจ านวนท่ีถือ

อยู ่ 

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้ง

ปวงเห็นชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมีผลผูกพนัตามมติ 
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มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มติน้ัน

เสียไป 

 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมติ

พิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไ้ม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหน่วยลงทุน

ทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้

ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

ก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรือท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีก าหนดในประกาศน้ีแลว้ ให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่

กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้ง

มากหรือมติพิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดร้บัมติเสียงขา้งมากหรือมติ

พิเศษของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบ แลว้แต่กรณี  

 

20. วิธีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระส าคญัท่ีเป็นไป

ตามและไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดย

อาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อว่าขอ้ผูกพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมน้ันมีผลผูกพนัคู่สญัญา 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญัตอ้งไดร้บัมติพิเศษของผูถื้อ

หน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ใหร้วมถึง 

 

(ก) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นตามขอ้ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่น  

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

กองทุนรวมมีประกนั และขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมสญัญาประกนัในเร่ืองใด ๆ อนัมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

เสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เหน็ว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหม้ีผลผูกพนัเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่

ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัใหม้ีสาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บั

มติโดยเสียงขา้งมากหรือมติพิเศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัน้ันเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใด 

 

ตอ้งกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทจดัการกองทุนรวมและผูดู้แล

ผลประโยชน์ พรอ้มทั้งประทบัตราบริษัท (ถา้มี) บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ีขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ท่ีท าการ

และเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมทั้งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเติม

ขอ้ผูกพนัพรอ้มทั้งเหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

 

21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

 

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

22. การเลิกกองทุนรวม :  

 

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

1. เมื่อมีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด ๆ  

2. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้

กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

3. เมื่อไดร้บัมติเสียงขา้งมากของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมสิีทธิออก

เสียงลงคะแนนหรือของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

4. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั

ว่าอาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

เป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกจิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดด้ าเนินการแจง้บริษัทจดัการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งใหท้ าการช้ีแจง แสดงเหตุผล 

ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิูจน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้ง

กองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัท

จดัการใหท้ าการแกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  

5. เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุโครงการ  

6. เมื่อเขา้เง่ือนไขตามขอ้ 1.9 ของโครงการจดัการกองทุนรวม และบริษัทจดัการประสงคจ์ะเลิกกองทุน  
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22.2. การด าเนินการของบริษทัจดัการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น เมื่อเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.1. บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี

เพื่อเลิกกองทุน  

(ก) ยุติการรบัค าสัง่ซ้ือและค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.1. 

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีวนัท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.1. โดยวิธีการดงัน้ี  

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใดๆ ท่ีมีหลกัฐานว่าสามารถติดต่อผู ้

ถือหน่วยลงทุนได ้  

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

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

(ค) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.1. 

เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

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

การนับแต่วนัท าการท่ีเกิดเหตุตามขอ้ 22.1.1. และเมื่อไดด้ าเนินการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวา่เป็น

การเลิกกองทุน  

เมื่อไดด้ าเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการด าเนินการตาม (ค) 

บริษัทจดัการจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการช าระบญัชีของ

กองทุนรวม  

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุอื่นท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจดัการจะด าเนินการ 

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) แจง้ใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้งทราบก่อนวนัเลิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 วนัท าการโดยวิธีการดงัน้ี  

(1) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์  

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

(3) แจง้ตลาดหลกัทรพัยใ์นกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ 

(ข) ด าเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวม

เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์

หรือโดยจดัใหม้ีขอ้มลูเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้  

(ค) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝาก

ประเภทออมทรพัย ์และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จสิ้ นก่อนวนัเลิกกองทุน 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีการช าระบญัชี โดยจะแต่งตั้งผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ

เพื่อท าหน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรพัยสิ์นท่ีคงเหลือจากการช าระหน้ีสินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

รวมทั้งท าการอยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จส้ิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภมูิล าเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอยา่งอื่น บริษัทจดัการจะอา้งอิงท่ีอยูข่อง

บริษัทจดัการเป็นภูมิล าเนาเพื่อการวางทรพัยใ์นกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรพัย ์ 
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ส าหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจา่ยจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผู ้

ช าระบญัชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัส่วน

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  

เมื่อไดช้ าระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชีจดัการ

โอนทรพัยสิ์นดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม  
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คู่มือผูล้งทุน Investor Guide  

สิทธิของผูล้งทุน Rights of Investors  

1. สิทธิในการไดร้ับทราบรายช่ือบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีไดม้อบหมายใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นตัวแทน

สนับสนุนเพื่อการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  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. สิทธิในการรับทราบขอ้มูลเกี่ยวกับช่ือ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ ผูจ้ัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุน  

รวมทั้งช่ือ ท่ีอยู่ และเลขประจ าตัวของพนักงานผูท้ าหน้าท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดังกล่าว  

The right to obtain information concerning the names and addresses of the Management Company, underwriters 

and distributors, as well as the names, addresses and identification numbers of staff who perform the duty of 

selling and redeeming mutual funds of such juristic persons.  

3. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัค าแนะน าเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน  

ตลอดจนรับทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกับความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผู ้ลงทุนหรือต่อการตดัสินใจ

ลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวม

กอ ง ทุน ร วม  The right to obtain the facts which substantially affect the rights and benefits of investors or 

investment decision, such as selling of mutual fund which is under the process of amalgamation or merge. 

5. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตวัแทน

อาจไดร้บัจากการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรบัการติดต่อในลกัษณะท่ีเป็นการขายโดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ (Cold Calling)*  

ผู ้ล ง ทุนมี สิ ท ธิ ดั ง น้ี  The right to refuse any contact without a request of investor ( cold calling) , in which the 

investor shall have the following rights: 

1) ขอทราบช่ือผูติ้ดต่อ ช่ือนิติบุคคลท่ีผูติ้ดต่อสังกดั To request the name of contact person and name of juristic  

person which the person making contact performs duties for.  

2) วตัถุประสงคใ์นการติดต่อ The objective of the contact.  

3) สิทธิท่ีผูล้งทุนจะแสดงเจตนาว่า ไม่ตอ้งการไดร้บัการติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.  

7. สิทธิของผูล้งทุนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัท่ีจะยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีเป็นการ

ขายโดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption 

order in the case of cold calling.  
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การรอ้งเรียน Complaint 

1. วิธีการรอ้งเรียน Procedures for making a complaint 

ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถึงการรอ้งเรียนโดยทางวาจาท่ีมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ี

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

concerning. 

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

 การปฏบิติัหน้าท่ีของพนักงานบริษัทหรือของตวัแทนอยา่งมีนัยส าคญั หรือ the performance of duties by the staff 

of the Company or its distributors, or 

 เกี่ยวกบัการปฏบิติัท่ีผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสัง่ของทางราชการท่ีบริษทัหรือตวัแทนตอ้งถือปฏบิติั เช่น กระท า

ไม่สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัต่อโครงการจดัการกองทุนรวม หรือหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือการ

เปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่อลูกคา้ หรือการกระท าใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของลูกคา้ เป็นตน้ an act in 

violation of laws, regulations or orders of the authorities which must be observed by the Company or its selling 

agent for example, a dishonest act, an act in violation of the code of ethics or in contravention of the mutual 

fund management project or the fund prospectus, the disclosure of material information to customers or any 

act which causes damage to the assets of customers etc. 

2. สถานท่ีรอ้งเรียน Where to file a complaint 

 บริษัทจดัการ Management Company  

ส่วนบริการลูกคา้  

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

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

กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร  0-2673-3988  e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com  

 Customer Service Department 

 Kasikorn Asset Management Co., Ltd. 

400/22 KASIKORNBANK Bldg.  6
th
 and 12

th
 Floor, Phahon Yothin Road Samsen Nai, Phaya Thai 

Bangkok 10400  Telephone No. 0-2673-3888 Facsimile No. 0-2673-3988 

e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com 

 ฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทุน   

 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900   

 โทรศพัท ์ 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 

 ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทรศพัท ์0-2888-8888 

 

 




