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กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6MQ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

K Foreign Fixed Income 6MQ Fund Not for Retail Investors : KFF6MQ-AI 

 

(ผูล้งทุนไม่สามารถขายคนืหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 6 เดือนได้ 

และกองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมธนาคาร  

ดังน้ัน หากมีปัจจัยลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผูล้งทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก) 

 
ลักษณะสาํคัญ 

 

อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือนโดยไม่ตํา่กว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกนิ 6 เดือน 20 วัน 

วันที่ที่ไดร้ับอนุมัตใิหจั้ดตัง้และ

จัดการกองทุน 

8 มิถุนายน 2563 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 9 - 15 มิถุนายน 2563 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมตราสารหน้ี ประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ 

 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

โดยมีนโยบายท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกีย่วขอ้งกบัตราสารแห่งหน้ีท่ีเสนอขายใน

ต่างประเทศและหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ 

สําหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายในประเทศ ไดแ้ก ่เงินฝาก ตราสารทางการเงิน 

และตราสารแห่งหน้ี รวมท้ังหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยมีวัตถุประสงคเ์พือ่การป้องกนัความเส่ียง (Hedging) ได ้โดยในส่วนของ

อัตราแลกเปล่ียน กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนท้ังจาํนวน อย่างไรกต็าม กองทุนจะไม่ลงทุนใน

ตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Notes)  

กองทุนจะเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อย่างไรกด็ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – Investment 

grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) ขณะท่ี

กองทุนลงทุนเท่าน้ัน 

ท้ังน้ี การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหน่ึง มิใหร้วมถึงช่วงเวลาดังตอ่ไปน้ี  

(ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ  

(ข) ช่วงกอ่นเลิกโครงการ ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน  

 

กองทุนรวมสาํหรับผูล้งทุนที่มิใช่รายย่อยและผูมี้เงินลงทุนสูงเท่าน้ัน 
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การป้องกันความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลีย่น 

กองทุนจะลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เพือ่ป้องกนัความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวนมูลคา่เงินลงทุนใน

ต่างประเทศ 

 

3. ประมาณการอตัราผลตอบแทน 

เม่ือส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอัตราผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 

1.30 โดยเฉล่ียต่อปี ของเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงคํานวณจากการลงทุน สําหรับระยะเวลาประมาณ 6 เดือน  

มีรายละเอียดของตราสารท่ีจะลงทุนดังน้ี 

ตราสารที่ลงทุน* 

อนัดับความ

น่าเช่ือถือของ 

ผูอ้อกตราสาร** 

ประมาณการ

ผลตอบแทนของ

ตราสาร 

ในรปูเงินบาท 

(ตอ่ปี)*** 

สัดส่วน 

การลงทุน

โดยประมาณ* 

ประมาณการ

ผลตอบแทนที่

กองทุนจะไดร้ับ

ในรปูเงินบาท 

(ตอ่ปี) 

เงินฝาก Bank of China, สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
A1/Moody's 1.20% 19.00% 0.23% 

เงนิฝาก PT Bank Rakyat Indonesia,  
ประเทศอินโดนีเซีย 

Baa2/Moody's 1.80% 19.00% 0.34% 

เงนิฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร์ Baa1/Moody's 1.75% 19.00% 0.33% 

เงนิฝาก Commercial Bank of Qatar,  

ประเทศกาตาร์ 
A3/Moody's 1.45% 19.00% 0.28% 

เงนิฝาก Al Khalij Commercial Bank,  

ประเทศกาตาร์ 
A3/Moody's 1.40% 19.00% 0.27% 

เงนิฝาก Qatar National Bank,  

ประเทศกาตาร์ 
Aa3/Moody's 1.10% 5.00% 0.06% 

รวม 100.00% 1.51% 

ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)**** 0.21% 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บเม่ือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ(ต่อปี) 1.30% 

*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนเฉพาะเม่ือมีความจําเป็นและสมควรเพือ่

รักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ โดยการเปล่ียนแปลงน้ันตอ้งไม่ทําใหค้วามเส่ียงของทรัพย์สินท่ีลงทุนเปล่ียนแปลงไป

อย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนแทน และ/หรือเพิม่เติมจากตราสารท่ีระบุไวข้า้งตน้ ซ่ึงตรา

สารดังกล่าวจะอยู่ภายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จํากดั  โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุน

อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจทําใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณ

การไว ้

** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพยีงหน่ึงในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีบริษัทจัดการจะ

ใชป้ระกอบการพจิารณาลงทุน 

*** ขอ้มูลจากอัตราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

**** ค่าใชจ้่ายของกองทุน (รวมคา่ธรรมเนียมการจัดการแลว้) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีท่ี

กองทุนไดรั้บผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการจัดการ

เพิม่เติมได ้ท้ังน้ี ไม่เกนิเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

 
 

คาํถาม/คาํตอบเกี่ยวกบักองทุนรวม 
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1. ลักษณะที่สาํคัญของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนที่มีการกาํหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีการแบง่ชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม ่

อย่างไร 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนสําหรับผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยและผูมี้เงินลงทุนสูงเท่าน้ัน และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วย

ลงทุน 

 

1.2  กองทุนน้ีมีจาํนวนเงินทนุของโครงการเทา่ใด 

10,000 ลา้นบาท โดยสามารถเพิม่จํานวนเงินทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายไดไ้ม่เกนิ 1,500 ลา้น

บาท 

 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมทีจ่ะเป็นทางเลอืกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทนุน้ีเป็นระยะเวลา

เท่าใด 

การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกบัเงนิลงทุนส่วนท่ีผูล้งทุนยอมรับความเส่ียงจากการขาดทุนไดต้ํา่ถึงปานกลาง 

อย่างไรกต็าม เน่ืองจากเป็นกองทุนท่ีมีอายุประมาณ 6 เดือน และผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนดว้ยตนเองได ้เงินลงทุนท่ีจะนํามาลงทุนในกองทุนน้ีจะตอ้งเป็นเงินส่วนท่ีสามารถลงทุนไดต้ามอายุ

กองทุน  

 

1.4   ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคัญตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่สามารถชําระเงินและดอกเบ้ียตามกาํหนดระยะเวลา 

 กรณีท่ีรัฐบาลเลิกคํ้าประกนัเงินฝาก 

 กรณีเกดิความผิดปกติของตลาดอัตราแลกเปล่ียนทําใหไ้ม่สามารถแลกเงินกลับไดต้ามอัตราและระยะเวลาท่ี

กาํหนด 

 

1.5  กองทุนน้ีมีผูป้ระกันเงินทุนหรือมุง่เนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อย่างไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงนิตน้ 

 

1.6   กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

เม่ือส้ินอายุโครงการ 

 

2. กองทุนน้ีมีขอ้กาํหนดการซื้ อขายหน่วยลงทุนอย่างไร 

2.1 วิธกีารขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทนุ 

การขายหน่วยลงทุน 

ผูล้งทุนท่ีประสงค์จะซ้ือหน่วยลงทุน สามารถติดต่อไดท่ี้ บลจ. กสิกรไทย จํากดั โทร. 0 2673 3888 และ

รายชื่อตัวแทนจําหน่ายตามขอ้ 4.6 ในเวลาเร่ิมทําการของบริษัทจดัการและธนาคารถึงเวลา 15.30 น. 

 

ผูล้งทุนสามารถชาํระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงนิสด หรือเช็ค ดราฟต ์คําสัง่จ่ายเงนิหรือวิธีอ่ืนใดท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรับ โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอ่ืนท่ีมิใช ่บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อม

เฉพาะสัง่จา่ยเพือ่เขา้บัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิด
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ไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก ์

 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจชําระเป็นเงนิสด หรือเช็ค ดราฟต์ 

คําสัง่จ่ายเงนิ การหักบัญชเีงนิฝากธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเกบ็เงนิไดทั้นที และขดีคร่อมเฉพาะ

สัง่จ่ายเพือ่เขา้บัญชีเงนิฝากกระแสรายวันในนามกองทุน  

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเกีย่วกบับัญชีรับชําระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่

ถือว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 

 

อย่างไรกต็าม ในกรณีท่ีชําระคา่จองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอ่ืนใดท่ีมิใช่เงินสด ผูล้งทุนจะตอ้งลงวันท่ีใหบ้ริษัทจัดการ

สามารถเรียกเกบ็เงนิไดภ้ายในระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการกาํหนด 

 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนกอ่นส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หาก

มีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิดประกาศไวท่ี้สํานักงานของบริษัทจดัการ

และผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

 

การรับซื้ อคืนหน่วยลงทนุโดยอตัโนมัต ิ  

 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีชือ่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวันท่ีบริษัทจัดการดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดาํเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลา

ท่ีบริษัทจัดการประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทําการนับจากวันถัดจากวันท่ีจด

ทะเบียนกองทุน 

 

โดยในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจัดการจะนําเงนิค่ารับซ้ือคนืหน่วยลงทุนโดย

อัตโนมัติไปซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะส้ัน หรือกองทุนเปิด

เค ตราสารหน้ีระยะส้ัน (กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจํานวน

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บ คํานวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทาง ณ วันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนตน้ทาง  

ผูสั้ง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตไิด ้เวน้แต่บริษัทจัดการจะเห็น

ว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพเิศษสําหรับผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืน

สมุดบัญชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการปิดบัญชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตใุด 

 

2.2 กรณีใดที่บริษทัจัดการสงวนสิทธไิมข่ายหน่วยลงทนุ 

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพือ่ประโยชน์ของบุคคลดังต่อไปน้ี 

(1) ประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมี

ถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้น

และดําเนินกจิกรรมในสหรัฐอเมริกา  
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(2) บุคคลท่ีมิใช่ ผูมี้เงินลงทุนสูง และ/หรือผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยตามบทนิยามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด 

รวมท้ังท่ีจะประกาศและแกไ้ขเพิม่เติมในอนาคต 

(3) บุคคลท่ีปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลตอ่

หน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง เพือ่การท่ีบริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหนา้ท่ีเกีย่วกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้กาํหนดเกี่ยวกับการเลือ่นกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน

อย่างไร  

 บริษัทจัดการอาจเล่ือนกาํหนดการชําระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแกผู่ถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คําสัง่ขายคนื

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัตอ่ไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุ

ดังต่อไปน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตสุมผล 

หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีทําใหก้องทุนไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกต ิซ่ึงเหตุ

ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนกอ่นหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและ

รายงานการชดเชยราคา  

การเล่ือนกาํหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจัดการจะปฏิบัตติามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชําระค่าขายคืนไดไ้ม่เกนิ 10 วันทําการนับแต่วันท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงาน  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชําระค่าขายคนื

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดังกล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ  

โดยพลัน  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชําระค่าขายคืน พรอ้มท้ังจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการ

ไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 

ต่อสํานักงานโดยพลัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ดําเนินการแทนกไ็ด ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดชําระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชําระค่าขายคืนแกผู่ถื้อหน่วยลงทุนตามลําดับวันท่ีส่ง

คําสัง่ขายคืนกอ่นหลัง 

 

2.4  กองทุนน้ีมีขอ้กาํหนดเกี่ยวกับการไมข่าย หรือไมร่ับซื้ อคืน หรือไมส่ับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ 

อย่างไร  

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซ้ือ คําสัง่ขายคนื หรือ

คําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรับคําสัง่ซ้ือ คําสัง่ขายคนื หรือคําสัง่สับเปล่ียน

หน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายไดต้ามปกติ 
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(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึง

ดังน้ี โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 1 วันทําการ เวน้แต่จะ

ไดรั้บการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตุจําเป็นอ่ืนใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกดิขึ้ น ซ่ึง

กอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ 

(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายไดต้ามปกติ ท้ังน้ี เฉพาะใน

กรณีท่ีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งน้ันเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทําใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทําใหไ้ม่สามารถโอน

เงนิออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตุท่ีทําใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลา

ปกติ ซ่ึงเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบ

ดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับคําสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน แกผู่ล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายน้ัน ๆ  มีส่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระทําอย่างใด

อย่างหน่ึงดังน้ี 

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกีย่วกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การรา้ย 

3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสัง่เกีย่วกบัการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูมี้อํานาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจริงเกีย่วกบั

ลูกคา้ไดใ้นสาระสําคัญ 

(ค) บริษัทจัดการตรวจสอบแลว้พบว่าผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีมิใชผู่ล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่

และ/หรือผูมี้เงินลงทุนสูงตามบทนิยามท่ีกฎหมายก.ล.ต. กาํหนด 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจัดการกองทุนรวม

ภายใตก้ารจัดการของตนอันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดมิไม่สามารถดํารงความ

เพยีงพอของเงนิกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการ

ดํารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น

นายหนา้ซ้ือขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการ

เป็นผูจ้ัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 3 วันทําการ 

 

2. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

หรือหยุดรับคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบัติดงัตอ่ไปน้ี 
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(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุน

รายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรับคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดย

พลันดว้ย 

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนพรอ้มท้ังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหสํ้านักงานทราบโดย

พลัน 

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วันทําการ ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการ

ดังน้ี กอ่นการเปิดรับคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม

เปิด ณ วันทําการสุดทา้ยกอ่นวันรายงานน้ันใหสํ้านักงานทราบภายในวันทําการกอ่นวันเปิดรับคําสัง่ซ้ือ

หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรับ

คําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซ้ือ คําสัง่ขายคนืหรือ

คําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับคําสัง่ซ้ือ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สับเปล่ียนหน่วย

ลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และ

ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกไ็ด ้

 

2.5 กองทุนน้ีมีขอ้กาํหนดเกี่ยวกับการหยดุขายหรอืรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร 

เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพือ่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและ

การเงินของประเทศ หรือเพือ่รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ

ประกาศใหบ้ริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ซ้ือ คําสัง่ขายคนืหรือคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น

การชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันทําการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ซ้ือ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สับเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกไปได ้

 

2.6  วิธกีารสับเปลีย่นหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร 

 บริษัทจัดการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้

 

2.7 กองทุนน้ีกาํหนดเง่ือนไขและขอ้จาํกดัในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุนอย่างไร 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธกีารขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาย่ืนคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนาย

ทะเบียนพรอ้มเอกสารหลักฐานต่างๆ  
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ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกต็่อเม่ือนายทะเบียนไดบั้นทึกชื่อ

ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทําการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อน

ไปยังผูรั้บโอนภายใน 30 วันนับแต่วันรับคําขอโอนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี ผูรั้บโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารับสมุด

บัญชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

  

ขอ้จาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่า

ทอดใดๆ ในกรณีต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทําใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดั

การถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบั

ขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษัทจดัการ และท่ีแกไ้ขเพิม่เติมในอนาคต 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ ่และ/หรือผูมี้เงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

3. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัตหินา้ท่ีท่ีเกีย่วขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ท้ังน้ี ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั    

                                             

2.8 ผูถ้ือหน่วยลงทุนจะทราบมูลค่าการลงทุนของท่านไดอ้ย่างไร 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดจ้าก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจัดการท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 

 

3.  สิทธขิองผูถ้ือหน่วย 

 3.1  กองทุนน้ีมีการออกและส่งมอบเอกสารแสดงสทิธใินหน่วยลงทุนอย่างไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุ  

สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทนุและระยะเวลาการส่งมอบ  

เม่ือบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดรั้บใบคําขอเปิดบัญชีและใบคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชัดเจนพรอ้มหลักฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้ "เอกสาร

หลักฐานในการขอเปิดบัญชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ําระเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ 

บริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบัญชีแสดง

สิทธิใหแ้กผู่จ้องซ้ือหรือผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีท่ีจะมา

รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและในสมุดบัญชแีสดงสิทธิ   

นายทะเบียนจะจดแจง้ชื่อผูจ้องซ้ือหรือผูสั้ง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเม่ือบริษัท

จัดการไดรั้บชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูสั้ง่ซ้ือน้ันไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุน

จากบริษัทจัดการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็น

หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลักฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้  

http://www.kasikornasset.com/
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ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจัดการจะจดแจง้ชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็น

ผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือชื่อร่วมกนัในสมุดบัญชแีสดงสิทธิ เพือ่

สัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมท้ังเป็นผูไ้ดรั้บเงินท่ีไดจ้ากการขายคนืหน่วย

ลงทุน   

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จํานวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงิน

ท่ีผูล้งทุนชําระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการไดรั้บจดัสรร

หน่วยลงทุน ท้ังน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรับรายการอีกคร้ังเพือ่แสดง

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บจัดสรร   

 

3.2 กองทุนน้ีมีขอ้จาํกัดในการถือหน่วยลงทุนหรอืไม ่

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายได ้

แลว้ท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ย

หลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษัทจดัการ 

 

3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรยีนจะทาํไดอ้ย่างไร 

ติดต่อบริษัทจัดการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

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

 

3.4 กองทุนน้ีมีการระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการหรอืไม ่อย่างไร 

มี   ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการอนุมัติใหจ้ัดตัง้กองทุน

รวมแบบเป็นการทัว่ไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันกอ่ใหเ้กดิความเสียหายแกก่องทุนรวมหรือผูล้งทุน 

บริษัทจะแกไ้ขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักชา้ โดยในกรณีท่ีเกดิขอ้พพิาทระหว่างบริษัทและผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทยินยอมใหนํ้าขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 

4. บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับการดาํเนินงานของกองทุน 

4.1 รายช่ือคณะกรรมการ 

นายพชัร สมะลาภา   ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชย์วรนันต์      กรรมการ  

นายสุรเดช เกยีรติธนากร   กรรมการ 

นายประสพสุข ดํารงชิตานนท์    กรรมการ                                                                      

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ์       กรรมการ        

นางรัตนาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

รายช่ือผูบ้ริหาร 

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกยีรติธนากร กรรมการผูจ้ัดการ 

นายเกษตร ชัยวันเพญ็ รองกรรมการผูจ้ัดการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา รองกรรมการผูจ้ัดการ 
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นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer 

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต Chief Investment Officer 

นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผูจ้ัดการ 

นางสาวเอ้ือพนัธ์ เพช็ราภรณ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ 

นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ 

นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ 

นางหทัยพชัร์ ชูโต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ 

นางอรอร  วงศ์พนิิจวโรดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ 

นายยุทธนา สินเสรีกุล  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ัดการ 

 นายชัยพร ดิเรกโภคา Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย            Associate Chief Investment Officer 

 

4.2 จาํนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบรหิารจัดการของบริษัทจัดการ  

(ขอ้มูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจัดการ จํานวน 196 กองทุน 

 

4.3 มูลค่าสินทรัพยภ์ายใตก้ารจัดการบริหารจัดการของบริษทัจัดการ  

(ขอ้มูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) 

มูลค่าสินทรัพย์กองทุนรวมภายใตก้ารจัดการ 1,052,275,670,022.10 บาท 

 

4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทนุ 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชย์วรนันต์   ประธานกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทนุ 

นายสุรเดช เกยีรติธนากร  กรรมการผูจ้ัดการ 

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์  Chief Investment Officer 

นายนาวิน อินทรสมบัติ  Chief Investment Officer 

 นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

 นายชัยพร ดิเรกโภคา                Associate Chief Investment Officer 

 นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชัย            Associate Chief Investment Officer 

 นางสาวเพชรรัตน์ โพธ์ิวัฒนะเสถียร  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน 

 นางสาวจรัสรักษ์ วัฒนสิงหะ  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารทุน 

 นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนผสม 

 นายมนต์ชัย อนันตกูล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 นางเสาวลักษณ์ พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

 นายปณตพล ตัณฑวิเชียร   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหน้ี 

 นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนตราสารหน้ี 

 นายประมุข มาลาสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ 
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 นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                   ผูบ้ริหารฝ่ายสํานักบริหารความเส่ียง 

 นางสาวปรานี เกยีรติชัยพพิฒัน์  ผูบ้ริหารฝ่ายสํานักวิจัย  

 

4.5 รายช่ือผูจั้ดการกองทุนและสญัญาซื้อขายล่วงหนา้ 

 นายประมุข มาลาสิทธ์ิ 

 

ประวัตกิารศกึษา 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกจิ สาขาการเงิน 3 9The 1 3University of 1 3Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ประสบการณท์าํงาน 

ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย 

ผูจ้ัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย 

ผูช่้วยผูจ้ัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก บลจ. กสิกรไทย 

นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายพฒันาผลิตภัณฑใ์หม่และจัดการกองทุนต่างประเทศ บลจ. กสิกรไทย 

ผูช้่วยนักวิจัย Hunter Investment Co.,Ltd. 

 

หนา้ที่รับผิดชอบ 

 บริหารการลงทุนของกองทุนรวม 

 ลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพือ่ป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

 พฒันาผลิตภัณฑก์ารลงทุนในต่างประเทศ ท้ังกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล 

 วิเคราะห์เครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

4.6 รายช่ือตวัแทนจาํหน่าย 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888 

 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากดั (มหาชน) โทร. 02-659-3456 

 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากดั (มหาชน) โทร. 02-684-8888 

 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากดั  โทร. 02-680-1000 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากดั โทร. 02-680-6000 

 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากดั (มหาชน) โทร. 02-618-1116, 02-618-1019  

 บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั โทร. 02-841-9100 

 บริษัทหลักทรัพย์ นายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชัน่ จํากดั โทร. 083-842-8337 

 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั โทร. 02-657-7171 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จํากดั โทร. 02-697-3800 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) โทร. 02-658-9234 

 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากดั โทร. 02-672-5900 

 ธนาคารออมสิน โทร. 02-614-9821 

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

 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากดั (มหาชน) โทร. 02-658-5800 ต่อ 808,809 
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 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทร. 02-658-8996 

 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) โทร. 02-696-0000 

 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จํากดั (มหาชน) โทร. 02-659-7000 ต่อ 7381-2 

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทร. 02-648-1777 

 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก ้จํากดั โทร. 02-695-5555 ต่อ 5847-9 

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน)  โทร. 02-359-0000 

 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากดั (มหาชน) โทร. 02-352-5100 

 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  โทร. 02-658-5000 ต่อ 3870 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั โทร. 02-660-6666 

 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จํากดั (มหาชน) โทร. 02-217-8852 

 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พฒันสิน จํากดั (มหาชน) โทร. 02-638-5500 

 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จํากดั (มหาชน) โทร. 02-305-9000 

 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทร. 02-635-1718 

 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทร. 02-088-9999 

 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้จํากดั โทร. 02-633-6000 

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

 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้  จํากดั โทร.0-2088-9100, 0-2343-9500, 0-2088-9399 

 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) โทร. 02-659-8000 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากดั โทร. 02-861-5508 

 บริษัท เมืองไทยประกนัชีวิต จํากดั โทร. 1766 

 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จํากดั โทร. 02-009-8888 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุนฟินโนมีนา จํากดั โทร. 02-026-5100 

 บริษัทหลักทรัพย์นายหนา้ซ้ือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากดั โทร. 02-026-6222 

 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากดั โทร. 02-949-1999 

 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จํากดั (มหาชน) โทร. 02-660-6688 

 

4.7 ใครเป็นผูดู้แลปรับปรงุรายช่ือผูถ้ือหน่วยลงทุนเพ่ือใหก้ารชาํระเงินและจัดสรรหน่วยลงทุนแกผู่ถ้ือหน่วย

ลงทุนเป็นไปอย่างถูกตอ้ง 

นายทะเบียนกองทุนคือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรักษาทรัพยส์นิและดูแลบรษิัทจัดการใหป้ฏบิัตติามขอ้กาํหนดการลงทนุที่ตกลงไว ้

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

นอกจากหนา้ท่ีตามสัญญาแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ผูดู้แลผลประโยชน์ยังมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการ

รักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มลูเพ่ิมเตมิเกี่ยวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจัดการท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2673 3888 

  

http://www.kasikornasset.com/


กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 6MQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  13 

 

ปัจจัยความเสี่ยงเกีย่วกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6MQ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย มีนโยบายจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหน้ี ดังน้ัน 

กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผูล้งทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดบ้า้ง อย่างไรกต็าม มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิม่ขึ้ นหรือลดลง

ในช่วงเวลาต่างๆ ไดต้ามระดับราคาของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอ่ืนท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบท้ังทางดา้นบวก

หรือลบจากปัจจัยความเส่ียงต่างๆ อาทิ  

 การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ ย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศ

ทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียและตามปกตติราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือย่ิงยาวนานเท่าไร  

การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียกจ็ะย่ิงมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้ น อย่างไรกต็าม กองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตรา

สารหน้ีท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงทําใหมี้ความเส่ียงดา้นการ

เปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียอยู่ในระดับตํา่ 

 ความมัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ซ่ึงเกดิขึ้ นจากการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร 

รวมท้ังความสามารถในการจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย อย่างไรกต็าม บริษัทจัดการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้าก

การเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีท้ังในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

 สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกดิขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจําหน่ายตราสารน้ันๆ 

ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรกต็าม บริษัทจัดการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการ

เลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีท้ังในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการชําระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

ตลอดจนสภาพคล่องของตราสาร   และกองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตราสารท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตรา

สารจนครบอายุของตราสารน้ัน   จึงทําใหค้วามเส่ียงดา้นน้ีอยู่ในระดบัตํา่ 

 ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ (Exchange rate risk) ซ่ึงเกดิจากการท่ีกองทุนนําเงินไปลงทุน

ในรูปของสกุลเงินตราต่าง ๆ  ดังน้ัน ในกรณีท่ีอัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวน กจ็ะส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน

ของกองทุนได ้บริษัทจัดการสามารถลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราในต่างประเทศได ้โดยลงทุนในสัญญาซ้ือ

ขายล่วงหนา้ เพือ่สวอปเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทในอัตราท่ีตกลงกนัไว ้ณ วันทําสัญญา  

 Basis Risk ซ่ึงเกดิจากการท่ีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีกองทุนลงทุนเพือ่ป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ี

แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนท่ีตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงจากการท่ี

ผูจ้ัดการกองทุนคํานวณสัดส่วนในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมสําหรับกองทุน อย่างไรกต็าม แมมี้การลงทุนใน

สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้เพือ่ป้องกนัความเส่ียงกอ็าจจะไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงไดท้ั้งหมด และเสียโอกาสในการรับ

ผลตอบแทนท่ีดีขึ้ นหากตลาด ฯ ไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณ์ไว ้

 ความเสี่ยงของการลงทุนในตา่งประเทศ (Country Risk) ซ่ึงเกดิจากการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ อาทิ  การ

เปล่ียนแปลงทางการเมือง การเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือความผันผวนของสภาวะเศรษฐกจิ รวมถึงขอ้จํากดัทางดา้น

กฎหมาย และ การทําธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงอาจส่งผลต่อราคาของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้อย่างไรกต็าม ตรา

สารหน้ีท่ีกองทุนลงทุนน้ันมีอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) จากสถาบันการจัดอันดับ

ความน่าเช่ือถือท่ีไดรั้บการยอมรับจากสํานักงาน ทําใหค้วามเส่ียงดา้นน้ีอยู่ในระดับตํา่ รวมท้ัง การวิเคราะห์สถานการณ์

ดา้นเศรษฐกจิและการเมืองของประเทศท่ีกองทุนลงทุนอย่างสมํา่เสมอ 

 ความเสี่ยงจากขอ้จาํกัดการนาํเงินลงทนุกลับประเทศ (Repatriation risk) เน่ืองจากกองทุนน้ีมีการลงทุนใน

ต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเส่ียงท่ีทางการของตา่งประเทศอาจออกมาตรการในภาวะท่ีเกดิวิกฤตการณ์ท่ีไม่ปกต ิทํา

ใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลับเขา้มาในประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดรั้บคนืเงินตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  

 ความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดตา่งประเทศหลายประเทศ (Country and Political Risk) ซ่ึงเกดิจากความเส่ียงท่ี

กองทุนมีฐานะการลงทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของหลายประเทศ ซ่ึงปัจจยัหรือตัวแปรของความเส่ียงอาจจะแตกต่างไป



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 6MQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  14 

 

จากปัจจัยหรือตัวแปรในการลงทุนในประเทศ อาทิ การแกว่งตัวของอัตราแลกเปล่ียน ปัจจัยดา้นสังคม การเมืองและ

เศรษฐกจิ กฎหมายหรือขอ้บังคับท่ีแตกตา่งกนั ขอ้จํากดัในการแลกเปล่ียนสกุลเงิน ขอ้จํากดัเกีย่วกบัการลงทุนจาก

ต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงวิธีและหลักท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์จะขึ้นอยู่กบั

สภาพสังคมและเศรษฐกจิ ทัศนคติตอ่การลงทุน และปัจจัยท่ีมีอยู่เฉพาะในประเทศน้ัน ๆ  ฯลฯ แต่ท้ังน้ี ความเส่ียงจาก

ปัจจัยดังกล่าวขา้งตน้ อาจลดลงบางส่วนจากการท่ีผูจ้ัดการกองทุนตดิตามวิเคราะห์ปัจจยัท่ีจะมีผลกระทบต่อระดับราคา

ของตราสารอย่างสมํา่เสมอและต่อเน่ือง รวมท้ังทําการกระจายความเส่ียงจากการลงทุนโดยไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ใด 

หรืออุตสาหกรรมใด หรือประเทศใดในสัดส่วนท่ีสูงเกนิไป 
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม  

ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

 

ขอ้ ประเภททรัพยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้ นไป 

 

ไม่จํากดัอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํา่กว่า 2 อันดับแรก ไม่เกนิ 35% 

2.3  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับตํา่กว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating 

ไม่เกนิ 15% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 และขอ้ 3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 ไม่จํากดัอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกนิ 20% 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถว้นดังน้ี 
5.1  เป็นตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ในประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing        

5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชําระหน้ีนอ้ยกว่าหรือ เท่ากบั 397 วัน 

นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ไดมี้ลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตรา

สารดังกล่าวตอ้งเป็นบุคคลดังน้ี 

5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบันการเงิน  

5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    

5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  

5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

5.2.3.7  ธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชําระหน้ีมากกว่า 397 วันนับแต่วันท่ี

ลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market  

ไม่เกนิอัตราดังน้ี แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 20% หรือ 

(2) น้ําหนักของตราสารท่ีลงทุนใน  

 benchmark + 5% 

  

6 ทรัพย์สินดังน้ี 

6.1 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถว้นดังน้ี  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ท่ีผูอ้อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสาร

น้ันในต่างประเทศหรือผูอ้อกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวม

สาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.ในประเทศไทย) 

หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

6.1.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์

รวมกนัไม่เกนิอัตราดังน้ี แลว้แต่อัตราใดจะ

สูงกว่า 
(1) 15% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5%  
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ขอ้ ประเภททรัพยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 
ต่างประเทศ 

6.1.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป โดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชําระหน้ีนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 397 วัน 

นับแต่วันท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดมี้ลักษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 ผูมี้ภาระผูกพนั

ตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็นบุคคลดังน้ี 

6.1.2.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.2.3.3 สถาบันการเงินตา่งประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดยีวกบั  

บุคคลตามขอ้ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 

6.1.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชําระหน้ีมากกว่า 397 วัน นับแต่วันท่ี

ลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 

6.2 reverse repo 

6.3 OTC derivatives 

6.4 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 และขอ้ 3.13.2 ส่วนท่ี 

2 ขอ้ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO เพือ่การจดทะเบียนซ้ือขาย

ในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์ของ SET หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินการแกไ้ขเหตท่ีุอาจ

ทําใหมี้การเพกิถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือ

ขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)  

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 
 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีขอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ
คู่สัญญา แลว้แต่กรณี                 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือ่การดําเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 
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ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

 

ขอ้ ประเภททรัพยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกจิการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดังกล่าว  

     

ไม่เกนิอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แลว้แต่อัตราใดจะ

สูงกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  น้ําหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน  

      benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีขอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือ่การดําเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

 

ขอ้ ประเภททรัพยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบุิคคลดังกล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูสั้ง่จ่าย หรือคู่สัญญา ดังน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี เวน้

แต่เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการนอ้ยกว่า1 ปี ให้

เฉล่ียตามรอบอายุกองทุน  

- อัตราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนท่ีอายุกองทุน 

คงเหลือนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน  ท้ังน้ี 

เฉพาะกองทุนท่ีมีอายุโครงการมากกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 

2 ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได ้

ดําเนินการใหมี้การรับโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการ

ท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผู ้

ออกตราสารได ้

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกนิ 

12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ี

ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุ

ไม่เกนิอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการลงทุน

ใน derivatives เพือ่ใหท้รัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคลอ้งกบัอายุ

กองทุน) 

 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
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ขอ้ ประเภททรัพยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก ่ทรัพย์สินตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนท่ีคํานวณตามผูอ้อกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)   
รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

6 Derivatives 

การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

(hedging) 

ไม่เกนิมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่การดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มี

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั product limit 

 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการทีล่งทนุ (concentration limit) 

 

ขอ้ ประเภททรัพยส์ิน อตัราส่วน  

1 ตราสารหน้ีของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

 

1.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของ

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีล่าสุด ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่

กอ่นครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 

บริษัทจัดการอาจนํามูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกบัมูลค่า

หน้ีสินทางการเงินตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มูลหน้ีสินทาง

การเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีท่ีผู ้

ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบกาํหนดการจัดทํางบ

การเงินในคร้ังแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ชอั้ตราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ

มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นราย

คร้ัง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

 
1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่

และมี credit rating อยู่ในระดับตํา่กว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating ใหบ้ริษัทจัดการลงทุนเพือ่กองทุนภายใตก้ารจัดการของบริษัท

จัดการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย

ตราสารดังกล่าวเป็นรายคร้ัง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การย่ืนแบบ 

filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น

รายโครงการ 

 (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังน้ี  

       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบันการเงิน 

       2. ธนาคารออมสิน 

       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

       4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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ขอ้ ประเภททรัพยส์ิน อตัราส่วน  
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

       6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

          แห่งประเทศไทย  

       7. ธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

       9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

     11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกบั 

           บุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ท้ังหมดของกองทุนรวม หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน   

- อัตราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดังน้ี 

   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถว้นดังน้ี 

   โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

    (1) มีขนาดเล็ก 

    (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกนิ 2 ปี 

    (3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิม่เติม 
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ตารางแสดงค่าใชจ่้ายทั้งหมดทีเ่รยีกเกบ็จากผูซ้ื้อหรือผูถ้อืหน่วยลงทนุหรือกองทุนรวม 

1. ค่าใชจ่้ายที่หักโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถ้อืหน่วยลงทนุ(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี 
1.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืน ไม่มี 
1.3. ค่าธรรมเนียมในการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่มี 
2. ค่าใชจ่้ายที่หักโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถ้อืหน่วยลงทนุ (ตามที่จ่ายจริง) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อัตราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 
2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อัตราท่ีนายทะเบียนกาํหนด 
2.3. ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อัตราท่ีสถาบันการเงินกาํหนด 
2.4. ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจัดการ หรือนายทะเบียน

ดําเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 
ไม่มี 

3. ค่าใชจ่้ายที่เรียกเกบ็จากกองทนุรวม(1)(2) (รอ้ยละของจาํนวนเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกนิ 2.1400 ต่อปี 
3.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ ไม่เกนิ 0.0535 ต่อปี 
3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.2140 ต่อปี 
3.4. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย ไม่มี 
4. ค่าใชจ่้ายในการโฆษณา และประชาสัมพันธ ์ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ไม่เกนิ 1.0700% ของจํานวน

เงินทุนของโครงการ 
4.2. ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก ไม่มี 

5.      ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายทั้งหมด(1)(2)  

(รอ้ยละของจาํนวนเงินทีไ่ดร้ับจากการเสนอขายหน่วยลงทนุ) 

ไม่เกนิ 2.4610 ต่อปี 

  

(1)     บริษัทจัดการอาจเพิม่อัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดังกล่าวได ้โดยไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของอัตรา

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2)     ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนเป็นอัตราท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิม่แลว้ 
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คาํเตอืน/ขอ้แนะนาํ 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังน้ัน บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผูกพนัในการชดเชยผล

ขาดทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6MQ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย ท้ังน้ี ผลการดําเนินงานของกองทุน

เปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6MQ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย ไม่ไดข้ึ้ นอยู่กบัสถานะทางการเงินหรือผลการ

ดําเนินงานของ บลจ. กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจกอ่นซ้ือหน่วยลงทุน และเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูลเพือ่ใชอ้า้งอิงในอนาคต 

หากต ้องการทราบขอ้มูลเพิม่เติม ผู ้ลง ทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนข ้อมูลโครงการได ้ท่ีบริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

3. ผูล้ง ทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู ้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  

4. การลงทุนย่อมมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มูลกอ่นตัดสินใจลงทุน 

5. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพือ่บริษัทจัดการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอ่ืนเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ท้ัง น้ี ผูท่ี้สนใจจะลงทุนท่ี

ตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพือ่บริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจัดการ ตัวแทน และ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจัดการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพือ่ตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศ

ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวใหบ้ริษัทจัดการทราบ เพือ่ท่ีบริษัท

จัดการจะสามารถกาํกบัและดูแลการซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลท่ีอาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกีย่วขอ้ง (Connected 

Person) และการลงทุนตามอัตราส่วนท่ีกาํหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้สํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

8. บริษัทจัดการใชข้ ้อมูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 

coefficient) กองทุนจึงมีความเส่ียงหากสินทรัพย์อา้งอิง (underlying assets) และทรัพย์สินท่ีตอ้งการลดความเส่ียง

เคล่ือนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามข ้อมูลในอดีต ซ่ึงอาจทําใหสั้ญญาซ้ือขายล่วงหนา้ไม่สามารถลดความเส่ียงได ้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

9. หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปข ้อมูลสําคัญ ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และส่วน

รับรองความถูกตอ้งครบถว้น 

10. การพิจารณาร่างหนัง สือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิไดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดรั้บรองถึงความถูกต ้องของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือไดป้ระกันราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

 

  

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

คําจํากดัความ / คํานิยาม: 

กฎหมาย ก.ล.ต. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

กองทุน / กองทุนเปิด / กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6MQ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

คําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หมายถึง เงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีการอ่ืนใดท่ี

บริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนยอมรับ โดยค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่ใช่เงนิสดน้ัน บริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะตอ้งสามารถเรียกเกบ็เงินจากเช็ค ดราฟต์ คําสัง่จ่ายเงนิ การหักบัญชีเงินฝาก

ธนาคารหรือวิธีการอ่ืนใดไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  

โครงการ หมายถึง โครงการจัดการ กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6MQ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการ หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากดั  

บริษัทเงินทุน หมายถึง บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบันการเงิน  

ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบันการเงิน  

ผูดู้แลผลประโยชน์ หมายถึง ผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุน หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตจาก

กระทรวงการคลังใหป้ระกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทนายหนา้ซ้ือขายหลักทรัพย์ (Broker) การคา้หลักทรัพย์ 

(Dealer) และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ท้ังในส่วนของหลักทรัพย์ทัว่ไป หรือหลักทรัพย์ท่ีจํากดัเฉพาะ

หน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  

ผูส้อบบัญชี หมายถึง ผูส้อบบัญชีของกองทุน  

ผูล้งทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการกาํหนดบทนิยามผูล้งทุน

สถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ไดแ้กผู่ล้งทุนดังต่อไปน้ี  

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย  

(2) ธนาคารพาณิชย์  

(3) ธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  

(4) บริษัทเงินทุน  

(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

(6) บริษัทหลักทรัพย์  

(7) บริษัทประกนัวินาศภัย  

(8) บริษัทประกนัชีวิต  

(9) กองทุนรวม  

(10) กองทุนส่วนบุคคลซ่ึงบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผูล้งทุนรายใหญพ่เิศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุน

ตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24)  

(11) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

(12) กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

(13) กองทุนประกนัสังคม  
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(14) กองทุนการออมแห่งชาติ  

(15) กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน  

(16) ผูป้ระกอบธุรกจิสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

(17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  

(18) สถาบันคุม้ครองเงินฝาก  

(19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

(20) นิติบุคคลประเภทบรรษัท  

(21) นิติบุคคลซ่ึงมีบุคคลตาม (1) ถึง (20) ถือหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละเจ็ดสิบหา้ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง

ท้ังหมด  

(22) ผูล้งทุนต่างประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถึง (21)  

(23) ผูจ้ัดการกองทุน หรือผูจ้ัดการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่า

ดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบับุคลากรในธุรกจิตลาดทุน  

(24) ผูล้งทุนอ่ืนใดตามท่ีสํานักงานประกาศกาํหนด  

ผูล้งทุนรายใหญ ่ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการกาํหนดบทนิยามผู้

ลงทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ไดแ้กผู่ล้งทุนดังตอ่ไปน้ี  

(1) นิติบุคคลท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี  

(ก) มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้ ตั้งแต่ 100 ลา้นบาทขึ้ นไป  

(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต ่20 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงิน

ฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 40 ลา้นบาทขึ้ นไป ท้ังน้ี ใหพ้จิารณาตามงบการเงินปีล่าสุดท่ีผูส้อบ

บัญชีตรวจสอบแลว้  

(2) บุคคลธรรมดาซ่ึงนับรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี  

(ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 50 ลา้นบาทขึ้ นไป ท้ังน้ี สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีพกั

อาศัยประจําของบุคคลน้ัน  

(ข) มีรายไดต้อ่ปีตั้งแต ่4 ลา้นบาทขึ้ นไป  

(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ตั้งแต่ 10 ลา้นบาทขึ้ นไป หรือในกรณีท่ีนับรวมเงิน

ฝากแลว้มีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้ นไป  

ผูมี้เงินลงทุนสูง หมายถึง ผูท่ี้จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในคร้ังแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้ นไป (initial 

minimum subscription) ตามท่ีไดนิ้ยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทน. 88/2558 เร่ือง การ

จัดตั้งกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป และเพือ่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย และการเขา้ทําสัญญารับจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

รวมท้ังท่ีจะประกาศหรือแกไ้ขเพิม่เติมในอนาคต 

มติพเิศษ หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้

ถือหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มตแิละมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติเสียงขา้งมาก หมายถึง มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผูถื้อ

หน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมดตาม

ทะเบียนหน่วยลงทุนเม่ือส้ินวันท่ีคํานวณน้ัน โดยคํานวณตามหลักสากลเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตําแหน่งและตดั

ตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง  
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มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้ํานวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิงและปัด

ทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึ้ น  

ระยะเวลาเสนอขาย หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  

ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีคํานวณจากมูลค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวัน

ทําการรับซ้ือคืนน้ัน หักดว้ยค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

วันทําการ หมายถึง วันเปิดทําการปกติของบริษัทจัดการ 

วันทําการรับซ้ือคืน หมายถึง วันท่ีบริษัทจัดการกาํหนดใหเ้ป็นวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิหากวันดังกล่าว

ตรงกบัวันหยุด จะใชวั้นทําการถัดไปเป็นวันทําการรับซ้ือคืน  

ศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ หมายถึง ศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์  

สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายดอกเบ้ียเงินใหกู้ยื้มของสถาบันการเงิน  

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน  

สมุดบัญชีแสดงสิทธิ หมายถึง สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หมายถึง สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หน่วยลงทุนไดรั้บคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจากผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดรั้บค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้  

สัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง สัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนในวันทําการซ้ือขาย  

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  

หนังสือช้ีชวน หมายถึง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  

อันดับความน่าเชื่อถือ หมายถึง สัญลักษณ์ท่ีใชใ้นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ  

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หมายถึง การจัดอันดับความน่าเชื่อถือคร้ังล่าสุดท่ีมีต่อตวัตราสาร ต่อผูอ้อกตราสารหรือ

คู่สัญญา หรือต่อผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

 

คาํอธบิายศพัทเ์รื่องการลงทนุของกองทุนเพ่ือประกอบการอธบิายคาํยอ่และความหมายของคาํย่อ รวมถึง

คาํศพัทท์ี่ปรากฏในหวัขอ้ประเภทและอตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรัพย ์

คาํศพัท ์ คาํอธบิายศพัท ์

“กลุ่มกจิการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชกีาํหนดใหจ้ดัทํางบ

การเงินรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟู” กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

“กองทุนรวม 

พนัธบัตรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีตั้งขึ้ นเพือ่ส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบัตรสกุลเงินทอ้งถ่ินใน

ภูมิภาคตามโครงการจัดตั้งกองทุนพนัธบัตรเอเชียระยะท่ีสอง (Asian Bond Fund 2) ตาม

มติของท่ีประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific 

Central Banks (EMEAP) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมท่ีมุ่งเนน้ลงทุนเพยีงคร้ังเดียวโดยถือทรัพย์สินท่ีลงทุนไวจ้นครบกาํหนดอายุของ

ทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 
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“กองทุน CIS 

  ต่างประเทศ” 

กองทุนท่ีจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 

(collective investment scheme)  ท้ังน้ี ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ 

หรือรูปอ่ืนใด แต่ไม่รวมถึงกองทุน property กองทุน infra กองทุน private equity ท่ีจัดตั้ง

ขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 

ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ท่ีจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินท่ีเกีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพื้นฐานของประเทศต่าง ๆ  ซ่ึงไดแ้ก ่
1. กองทุนโครงสรา้งพื้นฐานท่ีจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ หรือตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสต์เพือ่ธุรกรรมในตลาดทุน 

2. กองทุนโครงสรา้งพื้นฐานต่างประเทศท่ีจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมี

วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพื้นฐาน

ตาม 1. ท้ังน้ี ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพื้นฐานดังกล่าวจะจดัตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูป

อ่ืนใด 

“กองทุน private equity” กจิการเงินร่วมลงทุน (private equity) ท่ีอาจจัดตั้งขึ้ นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบ

อ่ืนใด และมีลักษณะของกจิการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
1. กจิการเงินร่วมลงทุนท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ว่าดว้ยการกาํหนดการจัดการเงินทุนของกจิการเงินร่วมลงทุนท่ีไม่ถือเป็นการ

ประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

2. กจิการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลักษณะครบถว้นดงัน้ี 

(ก) มีวัตถุประสงค์เพือ่การลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้ นไป ท้ังน้ี ตอ้งมิได ้

เป็นไปเพือ่แสวงหาประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลใดเป็นการเฉพาะ  

(ข) มีการมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ัดการเงนิทุนและทรัพย์สินท่ีเกดิจาก

เงินทุน 

(ค) มีนโยบายการลงทุนในกจิการอ่ืนผ่านการเขา้ทําสัญญาการลงทุนในหุน้หรือการ

สนับสนุนทางการเงินท่ีกอ่ใหเ้กดิสิทธิในการไดม้าซ่ึงหุน้ของกจิการน้ันในภายหลัง 

โดยมีส่วนในการกาํกบัดูแลแผนธุรกจิ การดําเนินงานหรือการปรับปรุงการ

ดําเนินงาน หรือการดําเนินการอ่ืนใดในลักษณะท่ีสะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการ

ดําเนินธุรกจิของกจิการดังกล่าว 

“กองทุน property” กองทรัพย์สินท่ีเกีย่วขอ้งกบัอสังหาริมทรัพย์ซ่ึงอยู่ในรูปแบบ 

อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่า

ดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 

2. ทรัสต์เพือ่การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยทรัสต์เพือ่

ธุรกรรมในตลาดทุน 

3. foreign REIT 
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“กองทุน UI” กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ่พเิศษ  

(Ultra Accredited Investor Mutual Fund) 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงท่ีอาจเกดิขึ้ นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูสั่ญญาใน derivatives ท่ีมี

ลักษณะครบถว้นดังน้ี 
1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพือ่หาผลประโยชน์โดยการเกง็กาํไร (speculate) 

2. มีผลใหค้วามเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3. เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของทรัพย์สินท่ีตอ้งการลดความ

เส่ียง 

4. สามารถลดความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจัดการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 

ตราสารเทียบเท่า 

เงินฝาก” 

ทรัพย์สินดังน้ี 
1. เงินฝาก เงินฝากอิสลามหรือตราสารอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกบัเงินฝาก  

2. สลากออมทรัพย์ท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

3. สลากออมสินพเิศษท่ีออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะท่ีเทียบเคียงไดก้บัเงินฝาก 

โดยคู่สัญญาท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคืนเงินตน้จากคู่สัญญาฝ่ายท่ีเทียบเคียง

ไดก้บัผูรั้บฝากไดเ้ต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ  

“ดัชนีกลุ่มสินคา้ 

โภคภัณฑ”์ 

ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินคา้โภคภัณฑห์ลายชนิด 

“ดัชนีเงินเฟ้อ” ดัชนีท่ีจัดทําขึ้ นโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่สะทอ้นอัตราเงนิเฟ้อ 

“ตราสารกึง่หน้ีกึง่ทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเงื่อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครัฐไทย” ตราสารดังน้ี 
1. ตัว๋เงินคลัง   

2. พนัธบัตรรัฐบาล หรือพนัธบัตร ธปท.   

3. พนัธบัตร B/E P/N ศุกูก หรือหุน้กู ้ท่ีกระทรวงการคลังหรือกองทุนฟ้ืนฟูเป็นผูมี้ภาระ

ผูกพนั 

“ตราสารภาครัฐ 

ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรูปแบบทํานองเดียวกบัตราสารภาครัฐไทยท่ีรัฐบาลต่างประเทศ 

กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ

ระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้ํ้าประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดยองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพือ่การนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ

ต่างประเทศ ท่ีมีการอา้งอิงจากหลักเกณฑก์ารกาํกบัดูแลสถาบันการเงินของ Basel 

Committee on Banking Supervision (Basel III) 
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“ตลาดซ้ือขาย 

หลักทรัพย์ต่างประเทศ” 

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ  ท่ีจัดใหมี้ขึ้ นเพือ่การซ้ือขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมี

ลักษณะครบถว้นดังน้ี 
1.  มีการรวบรวมคําเสนอซ้ือเสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้สนอซ้ือหลายรายและผูเ้สนอขาย

หลายราย 

2. มีการกาํหนดหลักเกณฑห์รือจัดใหมี้ระบบ ซ่ึงกาํหนดเกีย่วกบัวิธีการในการซ้ือขาย

หลักทรัพย์ไวเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพนิิจในการจัดการซ้ือขายเป็น

ประการอ่ืน และผูเ้สนอซ้ือเสนอขายยินยอมท่ีจะผูกพนัตามหลักเกณฑห์รือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย์ 

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลักทรัพย์ 

“บลจ.” บล. ท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการ

จัดการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลักทรัพย์ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนหรือไดรั้บการอนุญาตใหทํ้าการซ้ือขายไดใ้น 

SET 

“บริษัทย่อย” บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกบัการจัดทํางบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบ

การเงินรวมท่ีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด  ท้ังน้ี หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้จิารณาตาม

สัดส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกีย่วกบัการจัดทํางบการเงินรวม โดยพจิารณาตามงบ

การเงินรวมท่ีมีการจัดทําและเปิดเผยล่าสุด  ท้ังน้ี หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้จิารณาตาม

สัดส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรัพย์ 

“ใบแสดงสิทธิ 

  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกดิจากหลักทรัพย์อา้งอิงซ่ึงกาํหนดใหเ้ป็นหลักทรัพย์ตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการกาํหนดประเภท

หลักทรัพย์เพิม่เติม (ฉบับท่ี 6) 

“ผูมี้ภาระผูกพนั” ผูท่ี้มีภาระผูกพนัในการชําระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูสั้ง่จ่าย ผูรั้บรอง 

ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ํ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศูนย์ซ้ือขาย 

derivatives” 

ศูนย์ซ้ือขายดังน้ี 
1. ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ท่ีไดรั้บใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญาซ้ือขาย

ล่วงหนา้ 

2. ศูนย์ซ้ือขาย derivatives ซ่ึงจัดตั้งขึ้ นและใหบ้ริการไดต้ามกฎหมายตา่งประเทศและ

ไดรั้บการยอมรับจากสํานักงาน 
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“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  
1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ภายใตบั้งคับประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน

ว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ีมิใช่

รายย่อย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 

2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หุน้กูร้ะยะส้ัน” หุน้กูท่ี้มีกาํหนดเวลาชําระหน้ีไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันท่ีออกหุน้กู ้

“B/E” ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตัวชี้ วัดของกองทุน ซ่ึงเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดชันีท่ีมีการเผยแพร่อย่างกวา้งขวาง

และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดังน้ี 
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

2. ผูทํ้าหนา้ท่ีบริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกจิการท่ีลงทุน 

“counterparty limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคู่สัญญา 

“CRA” สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจาก

สํานักงาน เวน้แต่ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลักษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดติของทรัพย์สินท่ีไดรั้บการ

ประกนัความเส่ียงจากคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดย

คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งชําระเงนิใหแ้กคู่สั่ญญาอีกฝ่ายหน่ึงเม่ือเกดิ

เหตุการณ์ท่ีมีผลต่อการชําระหน้ี (credit event) ของทรัพย์สินท่ีไดรั้บการประกนัความเส่ียง 

จะไดรั้บผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสําหรับการมีภาระผูกพนัดังกล่าว 

“credit event”  เหตุการณ์ท่ีเกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการชําระหน้ีตามท่ีระบุในขอ้ตกลงของตราสาร

หรือสัญญา 

“credit rating”” อันดับความน่าเชื่อถือท่ีจัดทําโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถในการชําระหน้ี

ตามตราสารหรือสัญญา 

“currency risk”” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อัตราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กบัราคา underlying ของ

ตราสารหรือสัญญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

“derivatives on  

  organized exchange” 

derivatives ท่ีซ้ือขายในศูนย์ซ้ือขาย derivatives 

“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใชใ้นการคํานวณมูลค่าของ

หลักทรัพย์หรือตราสารน้ัน 
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“DW” ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีวัตถุประสงค์

หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกจิการท่ีประกอบธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์  

ท้ังน้ี ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตัง้ในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอ่ืนใด 

“FX” อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

0“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซ่ึงไดแ้ก ่

ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑล

ยูนนาน)  

“group limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามกลุ่มกจิการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละ

บริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกจิการมาคํานวณรวมกนั 

“guarantor rating” อันดับความน่าเชื่อถือของผูมี้ภาระผูกพนัในฐานะผูรั้บรอง ผูรั้บอาวัล ผูส้ลักหลัง หรือผูค้ํ้า

ประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดับท่ีสามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในคร้ังแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน 

“issuer rating”” อันดับความน่าเชื่อถือของผูอ้อกตราสารหรือคู่สัญญา 

“market price” มูลค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับท่ีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุน

ในตราสารหรือสัญญาท่ีใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่กบัทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นผลใหก้องทุนมี

ความเส่ียงในทรัพย์สินน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนท้ังหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบัน ซ่ึงอยู่ภายใตบั้งคับ

ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑก์ารจัดการกองทุนรวมเพือ่ผู ้

ลงทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนประเภทสถาบัน 

และกองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มูลค่าตามหนา้สัญญาของ derivatives 
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“obligation”   ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินท่ีขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งอิงถึง (obligation 

category & obligation characteristics) 

“options” สัญญาท่ีมีลักษณะตาม (3) ของนิยาม “สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้” ในมาตรา 3 แห่ง

พระราชบัญญัติสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศูนย์ซ้ือขาย derivatives  

“P/N” ตัว๋สัญญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรัพย์สินท่ีลงทุน ซ่ึงไดจ้ากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภททรัพย์สิน 

“PVD” กองทุนสํารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศูนย์กลางท่ีจัดช่องทางการส่ือสารระหว่างผูค้า้เพือ่ใหเ้กดิการเจรจาตอ่รองซ้ือขายตราสาร

ระหว่างกนัได ้รวมท้ังใหข้อ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วกบัตราสารน้ัน โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของทางการหรือหน่วยงานท่ีทําหนา้ท่ีกาํกบัดูแลดา้นหลักทรัพย์หรือ

ตราสารท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกบัหลักทรัพย์ 

“repo” 

 

ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement)ธุรกรรมการขายโดยมี

สัญญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและใหยื้มหลักทรัพย์  (Securities Borrowing and 

Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหยื้มหลักทรัพย์  

“SET” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

“single entity limit” อัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามผูอ้อกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศท่ีผูอ้อกตราสารมีถ่ินท่ีอยู่ ซ่ึงเป็นการ

ประเมินความเส่ียงในการผิดนัดชําระหน้ีของรัฐบาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทการใหสิ้นเชื่อเพือ่ธุรกจิ

หลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ 
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คาํศพัท ์ คาํอธบิายศพัท ์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิม่ทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินคา้ ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

“กลุ่มกจิการ” บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีสภาวิชาชีพบัญชกีาํหนดใหจ้ดัทํางบ

การเงินรวม 

 

1. ช่ือ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

 

1.1. ช่ือโครงการจัดการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6MQ หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย 

 

1.2. ช่ือโครงการจัดการ (อังกฤษ) :  K Foreign Fixed Income 6MQ Fund Not for Retail Investors 

 

1.3. ชื่อย่อ :  KFF6MQ-AI 

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายคร้ังเดียว  

 

1.6. การกาํหนดอายุโครงการ :  กาํหนด  

 

1.7. อายุโครงการ : -  ปี 6 เดือน - วัน  

 

1.8. อายุโครงการถึงวันท่ี (กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  

 

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ 6 เดือนโดยไม่ตํา่กว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกนิ 6 เดือน 20 วัน นับจากวันถัดจากวันท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม  

 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ  : บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาเสนอขายในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ัง

แรก หรือยุติการเสนอขายและคืนเงินใหก้บัผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือเลิกกองทุน ในกรณีท่ีเกดิเหตุการณ์อย่างหน่ึง

อย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการพจิารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการ

เปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ีแจง้ไวไ้ด ้หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะ

ตลาดและเศรษฐกจิมีความผันผวน หรือเกดิเหตุการณ์ไม่ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนตาม

อัตราท่ีประมาณการไว ้ 

(2) จําหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายคร้ังแรกไดต้ํา่กว่า 500 ลา้นบาท และบริษัทจัดการพจิารณาเห็นว่า

ไม่สามารถลงทุนเพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมหรือตามอัตราท่ีประมาณการไว ้ 
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ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดท่ีกระทบต่อการลงทุนของกองทุนท่ีนําเงินลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศ เช่น การ

เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆท่ีเกีย่วขอ้งกบัการลงทุนในประเทศท่ีกองทุนเขา้ไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกีย่วกบั

การสํารองเงินทุนในประเทศ และ/หรือเหตุการณ์อ่ืนใด ซ่ึงอาจมีผลกระทบทําใหก้องทุนไม่สามารถแปลงค่าเงนิลงทุน

กลับมาเป็นสกุลเงินบาทได ้หรือเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีทําใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลับเขา้มาในประเทศไดภ้ายในวันท่ี

กองทุนครบกาํหนดอายุโครงการ จึงอาจทําใหก้องทุนมีอายุโครงการมากกว่าท่ีกาํหนดไว ้ท้ังน้ี บริษัทจัดการขอสงวน

สิทธิท่ีจะพจิารณานําเงินลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนของกองทุนดงักล่าวไปลงทุนตอ่ในทรัพย์สิน

ต่างๆ หรือในรูปแบบอ่ืนใดท่ีไม่ขัดกบัประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เพือ่ประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหน่วย

ลงทุนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบโดยพลัน 

 

1.10. ลักษณะโครงการ :  กองทุนรวมท่ีเสนอขายผูล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยและผูมี้เงินลงทุนสูง  

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

 

2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทนุที่เสนอ

ขาย :  

 

2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 10,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เงื่อนไข (จํานวนเงนิทุนของโครงการ) :  

หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนมีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าเกนิกว่าจํานวนเงนิทุนของโครงการ บริษัท

จัดการอาจเพิม่จํานวนเงินของโครงการไดอี้กไม่เกนิ 1,500 ลา้นบาทหรือคิดเป็นจํานวนหน่วยลงทุนท่ีเพิม่ขึ้ นไดไ้ม่

เกนิ 150 ลา้นหน่วย  

 

2.3. มูลค่าท่ีตราไวต้่อหน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จํานวนหน่วยลงทุน : 1,000,000,000.0000 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายคร้ังแรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มูลค่าขั้นตํา่ของการสัง่ซ้ือคร้ังแรก : 1,000,000.00 บาท  

 

2.7. มูลค่าขั้นตํา่ของการสัง่ซ้ือคร้ังถัดไป : ไม่กาํหนด  

 

2.8. มูลค่าขั้นตํา่ของการสัง่ขายคนื : 

 

2.9. จํานวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคนื :  

 

2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ :  
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2.11. จํานวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นตํา่ :  

 

2.12. รายละเอียดเพิม่เติม :  

 

3. วัตถุประสงคข์องโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลักษณะพิเศษ การลงทนุในตา่งประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุน

ในหลักทรัพยห์รือทรพัยส์นิอืน่ หรือการหาดอกผลโดยวิธอีืน่ที่จะลงทุน :  

 

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :  

โครงการมีวัตถุประสงค์เพือ่ตอบสนองผูล้งทุนท่ีมิใชร่ายย่อยและผูมี้เงินลงทุนสูงท่ีมุ่งหวังผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดรั้บ

จากดอกเบ้ียจากการลงทุนในตราสารหน้ีท้ังในและต่างประเทศ  

 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารหน้ี 

 

3.3. ประเภทกองทุนตามลักษณะพเิศษ :  

 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ :  กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนแบบมีความเส่ียง

ต่างประเทศ 

และมีนโยบายลดหรือป้องกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท้ังหมดท่ีมีอยู่ 

 

3.5. นโยบายการกูยื้ม (ถา้มี) :   

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการอาจกูยื้มเงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซ้ือคนืในนามกองทุนรวมไดต้าม

หลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ท้ังน้ี 

จะทําเพือ่บริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 

 

3.6. การลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ : การลดความเส่ียง (Hedging)  

 

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

 

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนคร้ังเดียว (buy-and-hold) 

 

3.9. ตัวชี้ วัด/อา้งอิง (Benchmark) :  

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy-and-hold เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวังตามระยะเวลาท่ี

กาํหนด จึงไม่จําเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของกองทุนกบัตัวชี้ วัด  

 

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซอ้น 
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3.11. รายละเอียดเกีย่วกบันโยบายการลงทุนและลักษณะพเิศษ :  

กองทุนรวม buy-and-hold 

 

รายละเอียดเพิม่เติม :  

กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดย

มีนโยบายท่ีจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกีย่วขอ้งกบัตราสารแห่งหน้ีท่ีเสนอขายในต่างประเทศ

และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศ 

 

สําหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเสนอขายในประเทศ ไดแ้ก ่เงินฝาก ตราสารทางการเงิน 

และตราสารแห่งหน้ี รวมท้ังหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้โดยมีวัตถุประสงคเ์พือ่การป้องกนัความเส่ียง (Hedging) ได ้โดยในส่วน

ของอัตราแลกเปล่ียน กองทุนจะป้องกนัความเส่ียงดา้นอัตราแลกเปล่ียนท้ังจาํนวน อย่างไรกต็าม กองทุนจะไม่ลงทุน

ในตราสารท่ีมีลักษณะของสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แฝง (Structured Notes)  

 

กองทุนจะเนน้ลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อย่างไรกด็ี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอันดับความน่าเชื่อถือตํา่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – Investment 

grade) เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดรั้บการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) 

ขณะท่ีกองทุนลงทุนเท่าน้ัน 

 

ท้ังน้ี การคํานวณอัตราส่วนตามวรรคหน่ึง มิใหร้วมถึงช่วงเวลาดังตอ่ไปน้ี  

(ก) ช่วงระหว่างรอการลงทุน ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันท่ีจดทะเบียนกองทรัพย์สิน และ  

(ข) ช่วงกอ่นเลิกโครงการ ซ่ึงมีระยะเวลาประมาณ 30 วัน 

 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉล่ียในรอบปีบัญชไีม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 

 

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

 

3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด

ดังต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมี

ประกาศแกไ้ขหรือเพิม่เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน  

 

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  
1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ  นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอ่ืนของขอ้ 3.13.1 ซ่ึงมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี์ครบถว้น ดังน้ี 

     1.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเงื่อนไขท่ีทําใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร  
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     1.2 สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้ําเนินการ

ใหมี้การรับโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผู ้

ออกตราสารได)้  

     1.3 มีขอ้มูลเกีย่วกบัตราสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอ ซ่ึงบริษัทจัดการ

สามารถเขา้ถึงไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตัดสินใจลงทุนไดอ้ย่างสมํา่เสมอ และมีขอ้มูลราคาท่ีสะทอ้นมูลค่า

ยุติธรรม โดยขอ้มูลดังกล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ีเชื่อถือไดซ่ึ้งจดัทําตามหลักวิชาการอันเป็นท่ียอมรับในระดับ

สากล  

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เติมจากท่ีกาํหนดในขอ้ 1. 

     2.1 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพือ่ชําระหน้ีการคา้ B/E หรือ P/N ดังกล่าว

ตอ้งมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดงัน้ี  

   2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบันการเงิน  

   2.1.2  ธนาคารออมสิน  

    2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

   2.1.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

   2.1.5  ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

   2.1.6  ธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

   2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

   2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกบัผูรั้บฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ท้ังน้ี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรือการรับรองผูสั้ง่จ่ายหรือผูอ้อกตัว๋ ท้ังจํานวนรวมถึงดอกเบ้ีย 

(ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 

 

ส่วนที่ 2 : ทรัพยส์ินประเภทหน่วย CIS 

ตอ้งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดังน้ี 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้ังคับกฎหมายไทย  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS  

     1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

     1.2 ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคําท่ีลงทุนในทองคาํแท่ง)  

   1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้ 

   1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเม่ือใชวิ้ธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

single entity limit ของกองทุนน้ัน  

   1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเม่ือใชวิ้ธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

product limit สําหรับทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของกองทุนน้ัน  

   1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนน้ัน  

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีกาํหนดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 

     2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

     2.2 จดทะเบียนซ้ือขายใน SET   
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ส่วนที่ 3 : ทรัพยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูรั้บฝากดังน้ี  

1. ธพ. บง. หรือ บค ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบันการเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  

6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

10. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกบัผูรั้บฝากตามขอ้ 1. – 9. 

 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้ อโดยมสีัญญาขายคืน (reverse repo)  

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังน้ี  

1. คู่สัญญา ตอ้งเป็นนิติบุคคลดังน้ีท่ีสามารถเขา้เป็นคูสั่ญญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

     1.1 ธพ. 

     1.2 บง. 

     1.3 บค. 

     1.4 บล. 

     1.5 บริษัทประกนัภัย  

     1.6 ธปท. 

     1.7 กองทุนฟ้ืนฟู  

     1.8 นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ขึ้น  

     1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ  

 

2. ตราสารท่ีใชใ้นการทํา reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดังน้ี  

     2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศตอ้งมี credit 

rating อยู่ในอันดับ investment grade  

     2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะส้ัน ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น เป็นผูมี้ภาระ

ผูกพนั ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกนิ 1 ปี  

     2.3 B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีกาํหนดวันใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกตัว๋ และเป็นตัว๋ท่ี

ถึงกาํหนดใชเ้งินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น  

     2.4 B/E หรือ P/N ท่ีมีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

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

rating ท่ีไดม้าจากการจัด credit rating ระยะส้ันดว้ย  

   2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 6MQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  37 

 

     2.5 ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกนิ 1 ปี ท่ีขึ้ นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมีขอ้มูลราคาท่ี

น่าเชื่อถือและอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดังกล่าวตอ้งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึง

ดังน้ี  

   2.5.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงไดก้บั credit 

rating ระยะส้ันดังกล่าวตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

   2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก  

     2.6 ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกนิ 1 เดือนท่ีขึ้ นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมีขอ้มูลราคาท่ี

น่าเชื่อถือและอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดังกล่าวตอ้งมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึง

ดังน้ี  

   2.6.1 มี credit rating ระยะส้ันอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงไดก้บั credit 

rating ระยะส้ันดังกล่าวตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

   2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก  

     2.7 ทรัพย์สินอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิม่เติม  

 

3. ระยะเวลาการรับชําระหน้ีของ reverse repo ตอ้งไม่เกนิ 90 วัน  

 

4. ขอ้กาํหนดเพิม่เติมท่ีบริษัทจัดการตอ้งปฏิบัตสํิาหรับการลงทุนใน reverse repo  

     4.1 ตอ้งใชสั้ญญามาตรฐานตามท่ีกาํหนดโดย TBMA หรือ TSFC  

     4.2 หา้มนําหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลักษณะดังน้ี  

   4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดังกล่าว  

   4.2.2 เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการกูยื้มเงินในนามของกองทุนรวมและการกอ่ภาระผูกพนัแกท่รัพย์สินของ

กองทุนรวม  

     4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือ ณ วันเร่ิมตน้สัญญา ตอ้งมีมูลค่าเป็นไปตามสมการการคํานวณตาม

วิธีการดังน้ี  

มูลค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือมากกว่า (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate))  

ทัง้น้ี ราคาซ้ือ = ราคาท่ีกองทุนชาํระใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซ้ือหลกัทรพัยห์รือตราสารตาม 

reverse repo 

     4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ินวัน ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังน้ี  

   4.4.1 มูลค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))  

   4.4.2 ในกรณีท่ีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ินวัน ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ

ตอ้งเรียกใหคู้่สัญญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีสามารถใชใ้นการทํา reverse repo ใหแ้ก่

กองทุน เพือ่ใหมู้ลค่ารวมของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือและทรัพย์สินท่ีโอนมาดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการดังกล่าว 

ภายในวันทําการถัดจากวันท่ีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือลดลงกว่าสมการในขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 

4.4.3ก 

   4.4.3 ในกรณีท่ีผลลัพธ์ตามสมการในขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ิน

วัน มีมูลค่านอ้ยกว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจํานวนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท หรือไม่เกนิ 5% ของ

ราคาซ้ือ แลว้แต่จํานวนใดจะตํา่กว่า และมีการกาํหนดเร่ืองดังกล่าวไวใ้นสัญญาซ่ึงไดก้าํหนดโดยพจิารณาถึงปัจจยั

ความเส่ียงของคู่สัญญา (counterparty risk) แลว้ บริษัทจัดการ จะไม่ดาํเนินการตาม 4.4.2 กไ็ด ้ 
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     4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตามขอ้ 4.4 ใหค้ํานวณดังน้ี  

   4.5.1 คํานวณจากราคาซ้ือรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพงึไดรั้บจาก reverse repo จนถึงวันท่ีมีการ

คํานวณ  

   4.5.2 คํานวณเป็นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมท่ีกองทุนมีอยู่

กบัคู่สัญญารายเดียวกนัและมีขอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบังคับชําระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลักทรัพย์

หรือตราสารท่ีซ้ือหรือทรัพย์สินท่ีโอนตามขอ้ 4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมท่ีเกดิจาก reverse repo รายการอ่ืนได ้ 

     4.6 discount rate ท่ีนํามาใชใ้นการคํานวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึ้ นโดยคํานึงถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สัญญา 

หลักทรัพย์ หรือตราสารท่ีซ้ือแลว้  

 

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลกัทรัพย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนดังน้ี  

1. คู่สัญญา ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิหลักทรัพย์ประเภทกจิการการยืมและ

ใหยื้มหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีท่ีคู่สัญญาดังกล่าวกระทําการในฐานะ

ตัวแทนของผูยื้ม ผูยื้มตอ้งเป็นบุคคลดังน้ีท่ีสามารถประกอบธุรกจิหรือดาํเนินกจิการไดต้ามกฎหมายไทย  

     1.1 ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกจิ SBL  

     1.2 ธปท.  

     1.3 กองทุนฟ้ืนฟู  

     1.4 ธนาคารเพือ่การนําเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย  

     1.5 ธพ. 

     1.6 บง. 

     1.7 บล. 

     1.8 บริษัทประกนัชีวิต  

     1.9 กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีมูลค่าทรัพย์สินของผูล้งทุนแตล่ะรายตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้ นไป 

     1.10 กองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ราชการ  

     1.11 นิติบุคคลอ่ืนตามท่ีสํานักงานกาํหนดเพิม่เติม 

 

2. หลักทรัพย์ท่ีใหยื้ม ตอ้งเป็นหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ท่ี 

ธปท. ทําหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์  

 

3. การวางหรือเรียกหลักประกนั บริษัทจัดการตอ้งดําเนินการดังน้ี  

     3.1 ดําเนินการใหมี้การวางหรือเรียกหลักประกนัจากผูยื้มเพือ่เป็นประกนัการใหยื้มหลักทรัพย์ โดยตอ้งเป็น

หลักประกนัดังน้ี  

   3.1.1 เงินสด  

   3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย  

   3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะส้ัน ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ นเป็น

ผูมี้ภาระผูกพนั  

   3.1.4 B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีกาํหนดวันใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกตัว๋และ

เป็นตัว๋ท่ีถึงกาํหนดใชเ้งินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น  

   3.1.5 B/E หรือ P/N ท่ีมีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  
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      3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer rating ตอ้ง

เป็น credit rating ท่ีไดม้าจากการจัด credit rating ระยะส้ันดว้ย  

      3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

   3.1.6 ตราสารหน้ีท่ีมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade  

   3.1.7 หนังสือคํ้าประกนัท่ี ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้กก่องทุนเพือ่เป็นประกนัการคืนหลักทรัพย์ใหแ้กก่องทุน  

   3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ท่ีมีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุน

ในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกนัดังกล่าวไม่ได ้ 

   3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงนิ (Money Market Fund: MMF)  

     3.2 ดําเนินการใหก้องทุนมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลักประกนัตามขอ้ 3.1 หรือดําเนินการโดยวิธีอ่ืนซ่ึงจะมี

ผลใหบ้ริษัทจัดการสามารถบังคับชําระหน้ีเอาจากหลักประกนัดังกล่าวไดโ้ดยพลัน  

     3.3 หา้มนําหลักประกนัตามขอ้ 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือทําใหไ้ม่สามารถบังคับตาม

หลักประกนัน้ันได ้เวน้แต่เป็นการบังคับชําระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหยื้มหลักทรัพย์ น้ันเอง  

     3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกนั ณ ส้ินวัน มากกว่าหรือเท่ากบั 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีใหยื้ม  

     3.5 ในกรณีท่ีหลักประกนัเป็นเงินสด ใหนํ้าเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังน้ี  

   3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  

   3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังน้ี  

      3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ นเป็นผูมี้

ภาระผูกพนั  

      3.5.2.2 P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีกาํหนดวันใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกนิ 270 วันนับแต่วันออกตัว๋

และเป็นตัว๋ท่ีถึงกาํหนดใชเ้งินเม่ือทวงถามหรือเม่ือไดเ้ห็น  

      3.5.2.3 P/N ท่ีมีอายุไม่เกนิ 90 วันนับแต่วันท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อย่างหน่ึงอย่างใดดังน้ี  

         3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer 

rating ตอ้งเป็น credit rating ท่ีไดม้าจากการจัด credit rating ระยะส้ันดว้ย  

         3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade  

   3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย  

   3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย  

 

4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ใหใ้ชสั้ญญาท่ีมีลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยขอ้กาํหนดเกีย่วกบัระบบงาน สัญญายืมและใหยื้ม

หลักทรัพย์และหลักประกนัในธุรกรรมการยืมและใหยื้มหลักทรัพย์  

 

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑก์ารลงทนุดังน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย

อย่างดังน้ี  

     1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนท่ี 1-5  

     1.2 อัตราดอกเบ้ีย  

     1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน  

     1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  

     1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินคา้หรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 6MQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  40 

 

     1.6 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 

     1.7 underlying อ่ืนตามท่ีสํานักงานกาํหนดเพิม่เติม 

     ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดังกล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจบัุน (spot 

price) หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (futures price) เท่าน้ัน  ท้ังน้ี ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ 

underlying ท่ีเป็นองค์ประกอบของดัชนีดงักล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย  

 

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเม่ือ  

     2.1 กรณีกองทุนรวมไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ย่าง

ชัดเจนในโครงการ  

     2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

   2.2.1 derivatives on organized exchange  

   2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธพ. ธนาคารท่ีมี

กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น ตัวแทนซ้ือขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives  

     2.3 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการชําระหน้ีดว้ยการส่งมอบสินคา้เม่ือ derivatives ส้ินสุดลง สินคา้น้ันตอ้งเป็นทรัพย์สินท่ี

กองทุนสามารถลงทุนได ้ท้ังน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูมี้สิทธิรับมอบหรือมีหนา้ท่ีส่งมอบสินคา้น้ันกต็าม  

 

3. หลักเกณฑเ์พิม่เติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตามขอ้ 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวตอ้งมีลักษณะดังน้ี  

3.1 เป็นดัชนีท่ีมีการกาํหนดวิธีการคํานวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรือปัจจัย

ต่าง ๆ  ท่ีนํามาใชใ้นการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี 

ท้ังน้ี underlying หรือปัจจัยดังกล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระดว้ย  

3.2 เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดงัน้ี  

3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดงัน้ี  

3.2.1.1 ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนักนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20% ของน้ําหนักท้ังหมด  

3.2.1.2 ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตวัหน่ึงมีน้ําหนักนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 35% ของน้ําหนักท้ังหมด  

ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอ่ืนตอ้งมีน้ําหนักไม่เกนิอัตราท่ีกาํหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองค์ประกอบท่ี

เกีย่วขอ้งกบัทองคําหรือน้ํามันดิบมาพจิารณา  

3.2.2 ดัชนีอ่ืนใดนอกจากขอ้ 3.2.1 ท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขครบถว้นดังน้ี  

3.2.2.1 เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  

3.2.2.2 เม่ือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ

สัญญาน้ันโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนน้ัน  

3.3 เป็นดัชนีท่ีไดรั้บการพฒันาโดยสถาบันท่ีมีความน่าเชื่อถือและทําหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระจากบริษัทจดัการ ท้ังน้ี 

หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจัดการตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพดว้ย  

3.4 มีการแสดงดัชนีน้ัน ๆ  อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวันทําการผ่านส่ือท่ีมีการเสนอขอ้มูลอย่างทันเหตุการณ์  

3.5 ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงาน

ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินคา้และบริการท่ีบริษัทจดัการ แสดงใหเ้ห็นไดว่้า
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วิธีการคํานวณของผูพ้ฒันาดัชนีดังกล่าวสามารถสะทอ้นอัตราเงินเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม  

 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหมี้ทรัพย์สินท่ีเพยีงพอต่อการชําระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule)  

บริษัทจัดการจะจัดใหมี้ทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจาํนวนท่ีเพยีงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจ

ตอ้งชําระหน้ีตามขอ้ตกลงเม่ือ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไปตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เติมสําหรับการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน 

derivatives ดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 

6. หลักเกณฑเ์พิม่เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจัดการ ตอ้งจัดใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี  

6.1 ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มูลคา่ยุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 

และวันสุดทา้ยของแต่ละเดือน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจดัการ ใหค้ํานวณและแจง้

มูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป  

6.2 ในกรณีท่ีเกดิเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง

คํานวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจัดการทราบทันที  

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เม่ือ บริษัทจัดการรอ้งขอได ้ 

 

7. หลักเกณฑเ์พิม่เติมสําหรับการเขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บริษัทจัดการ ตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขดังน้ี  

7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเส่ียงเท่าน้ัน  

7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอย่างหน่ึง

อย่างใด ดังน้ี  

7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกีย่วขอ้งกบั

ความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation น้ัน โดยคู่สัญญาท่ีอยู่ในฐานะผูข้ายประกนั

ความเส่ียงมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งชําระเงินตามขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงเม่ือเกดิ credit event ขึ้ นโดยจะมีผลให้

ขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงครบกาํหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะส้ินสุดในวันครบกาํหนด

ตามปกติ) ท้ังน้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพยีงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี

หลายรายการซ่ึงกาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเส่ียงมีหนา้ท่ีชําระหน้ีเม่ือเกดิ credit event ขึ้ นกบั obligation รายการ

ใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือเกดิ credit event ขึ้ นกบั obligation รายการใดรายการ

หน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายน้ัน แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเม่ือ

เกดิ credit event ขึ้ นกบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงของสินทรัพย์

อา้งอิงท่ีเกดิจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย์อา้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพนัท่ี

จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงท่ีหรืออัตราลอยตัวท่ีอา้งอิงกบัอัตราดอกเบ้ียตามท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถา้มี) 

ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อา้งอิง เพือ่แลกกบัการท่ีผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิม่ขึ้น 
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(ถา้มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อา้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเส่ียง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบ

กาํหนดสัญญา (กรณีไม่เกดิ credit event)  

7.3 ตอ้งใชสั้ญญามาตรฐานตามท่ีกาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สัญญามาตรฐานอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซ่ึงมีขอ้ตกลงท่ีมีลักษณะดังน้ี  

7.3.1 มีผลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หรือกฎหมายอ่ืน  

7.3.2 ไม่มีขอ้กาํหนดท่ีทําใหสิ้ทธิท่ีกาํหนดไวใ้นตราสารหน้ีหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี credit 

derivatives น้ันอา้งอิงเส่ือมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีขอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้กคู่่สัญญา 

 

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

 

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนอย่างใด

อย่างหน่ึงหรือหลายอย่างตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด

ดังต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมี

ประกาศแกไ้ขหรือเพิม่เติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน 

หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการทํา

สัญญาในประเทศท่ีมีหน่วยงานกาํกบัดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือท่ี

มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชกิของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทท่ีจดัตั้งและ

เสนอขายใน GMS 

 

ส่วนที่ 1 : ตราสาร TS (transferable securities)  
1.  ตราสาร TS หมายความว่า ตราสารทางการเงินใด ๆ  นอกเหนือจากทรัพย์สินในส่วนอ่ืนของขอ้ 3.13.2 ซ่ึงมี

คุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ี์ครบถว้น ดังน้ี 

     1.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเงื่อนไขท่ีทําใหผู้ล้งทุนมีภาระผูกพนัมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร  

     1.2 สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้ําเนินการ

ใหมี้การรับโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทุนสามารถขายคนืผู ้

ออกตราสารได)้  

     1.3 มีขอ้มูลเกีย่วกบัตราสารท่ีถูกตอ้งครบถว้นและมีการปรับปรุงเป็นประจาํอย่างสมํา่เสมอ ซ่ึงบริษัทจัดการ

สามารถเขา้ถึงไดเ้พือ่นํามาประกอบการพจิารณาตัดสินใจลงทุนไดอ้ย่างสมํา่เสมอ และมีขอ้มูลราคาท่ีสะทอ้นมูลค่า

ยุติธรรม โดยขอ้มูลดังกล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มูลท่ีเชื่อถือไดซ่ึ้งจดัทําตามหลักวิชาการอันเป็นท่ียอมรับในระดับ

สากล  

2.  คุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนของตราสารเพิม่เติมจากท่ีกาํหนดในขอ้ 1. 

     2.1 ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดังกล่าวเพือ่ชําระหน้ีการคา้ B/E หรือ P/N ดังกล่าว

ตอ้งมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดงัน้ี  

   2.1.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบันการเงิน  

   2.1.2  ธนาคารออมสิน  

    2.1.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

   2.1.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

   2.1.5  ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  

   2.1.6  ธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
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   2.1.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

   2.1.8  สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกบัผูรั้บฝากตาม 2.1.1 - 2.1.7 

ท้ังน้ี การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวตอ้งเป็นการอาวัลหรือการรับรองผูสั้ง่จ่ายหรือผูอ้อกตัว๋ ท้ังจํานวนรวมถึงดอกเบ้ีย 

(ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 

 

ส่วนที่ 2 : ทรัพยส์ินประเภทหน่วย CIS 

ตอ้งมีคุณสมบัติและหลักเกณฑใ์นการลงทุนดังน้ี 

กรณีเป็นหน่วยทีก่ารออกอยู่ภายใตบ้ังคับกฎหมายตา่งประเทศ  

1. กรณีเป็นหน่วย CIS  

     1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

     1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีมีลักษณะดังน้ี 

   1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานต่างประเทศท่ีกาํกบัดูแลดา้น

หลักทรัพย์และตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศท่ี

มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชกิของ WFE  

   1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเป็นสมาชิก

สามัญของ IOSCO    

   1.2.3 ในกรณีท่ีกองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ

ดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลักเกณฑก์ารกาํกบัดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสําหรับกองทุนเพือ่ผูล้งทุน

รายย่อยของประเทศน้ัน 

     1.3 ประเทศท่ีกาํกบัดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอย่างเพยีงพอ ท้ังน้ี ตาม

รายชื่อประเทศท่ีสํานักงานกาํหนด 

     1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวตอ้งมีการจํากดั

การกูยื้มไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตุจําเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชัว่คราวเท่าน้ัน และมีนโยบายการลงทุนดังน้ี 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซ่ึงเป็นกองทุนรวมทองคาํท่ีลงทุนในทองคําแท่ง)      

   1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินเม่ือใชวิ้ธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

single entity limit ของกองทุนรวมน้ัน ท้ังน้ี หลักเกณฑด์ังกล่าวไม่ใชก้บักรณีทรัพย์สินท่ีเป็น SIP 

   1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเม่ือใชวิ้ธีคํานวณตามสัดส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์

product limit สําหรับทรัพย์สินท่ีเป็น SIP ของกองทุนรวมน้ัน 

   1.4.3 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนรวมน้ัน 

   ในกรณีกองทุน CIS ต่างประเทศท่ีกองทุนรวมลงทุน ตอ้งเป็นกองทุนท่ีมุ่งเนน้ลงทุนในทรัพย์สินซ่ึงเป็น

ประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนได ้และเม่ือนําทรัพย์สินท่ีไม่สามารถลงทุนไดม้าคาํนวณตาม

สัดส่วน (pro rata) แลว้จะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของ NAV ของกองทุนรวมดงักล่าว 

2. กรณีเป็นหน่วย CIS นอกเหนือจากท่ีกาํหนดในส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 

     2.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสําหรับตราสาร TS ในส่วนท่ี 1 ขอ้ 

1.1 ขอ้ 1.2 และขอ้ 1.3 

     2.2 จดทะเบียนในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WFE 
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ส่วนที่ 3 : ทรัพยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงนิฝากของผูรั้บฝากดังน้ี  

1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

2. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกบัผูรั้บฝากตามขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 3 : ทรัพย์สินประเภทเงิน

ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ขอ้ 1. – 9. 

 

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้ อโดยมสีัญญาขายคืนในตา่งประเทศ (reverse repo)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้ืมหลกัทรัพยใ์นตา่งประเทศ (securities lending)  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

  

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในตา่งประเทศ ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดังน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคู่สัญญาไดต้อ้งมี underlying อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลาย

อย่างดังน้ี  

     1.1 ทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนท่ี 1 - 5  

     1.2 อัตราดอกเบ้ีย  

     1.3 อัตราแลกเปล่ียนเงิน  

     1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  

     1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นสินคา้หรือตัวแปรตาม 1.1 – 1.4 หรือ 1.7 

     1.6 ดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5 

     1.7 underlying อ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิม่เติม  

 

ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) 

หรือราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ (futures price) เท่าน้ัน  ท้ังน้ี ราคาของ underlying อ่ืนท่ีไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ท่ี

เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ย่างแพร่หลายดว้ย  

 

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนินการลงทุนใน derivatives ไดต้่อเม่ือ  

     2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกีย่วกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ย่าง

ชัดเจนในโครงการ  

     2.2 เป็นการเขา้เป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

   2.2.1 derivatives on organized exchange  

   2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาต

ใหป้ระกอบธุรกจิ derivatives ท่ีอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลดา้นหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ท่ีเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือท่ีเป็นสมาชิกของ WFE  

     2.3 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการชําระหน้ีดว้ยการส่งมอบสินคา้เม่ือ derivatives ส้ินสุดลง สินคา้น้ันตอ้งเป็นทรัพย์สินท่ี

กองทุนสามารถลงทุนได ้ท้ังน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูมี้สิทธิรับมอบหรือมีหนา้ท่ีส่งมอบสินคา้น้ันกต็าม  
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3. หลักเกณฑเ์พิม่เติมกรณี underlying เป็นดัชนี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดัชนีตามขอ้ 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวตอ้งมีลักษณะดังน้ี  

     3.1 เป็นดัชนีท่ีมีการกาํหนดวิธีการคํานวณไวอ้ย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มูลของ underlying หรือปัจจัย

ต่าง ๆ  ท่ีนํามาใชใ้นการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนีใหเ้ป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดัชนี 

ท้ังน้ี underlying หรือปัจจัยดังกล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระดว้ย  

     3.2 เป็นดัชนีท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี  

   3.2.1 ดัชนีท่ีมีการกระจายตัวอย่างเพยีงพอ โดยเป็นดัชนีท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดงัน้ี  

      3.2.1.1 ดัชนีท่ีองค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนักนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 20% ของน้ําหนักท้ังหมด  

      3.2.1.2 ดัชนีท่ีองค์ประกอบตัวใดตวัหน่ึงมีน้ําหนักนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 35% ของน้ําหนัก

ท้ังหมด ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตวัอ่ืนตอ้งมีน้ําหนักไม่เกนิอัตราท่ีกาํหนดในขอ้ 3.2.1.1 

การพจิารณาการกระจายน้ําหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองค์ประกอบท่ีเกีย่วขอ้งกบัทองคาํหรือ

น้ํามันดิบมาพจิารณา  

   3.2.1 ดัชนีอ่ืนใดนอกจากขอ้ 3.2.1ท่ีเป็นไปตามเงือ่นไขครบถว้นดังน้ี  

      3.2.2.1 เป็นดัชนีท่ีมีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  

      3.2.2.2 เม่ือคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสาร

หรือสัญญาน้ันโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลักเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนน้ัน  

     3.3 เป็นดัชนีท่ีไดรั้บการพฒันาโดยสถาบันท่ีมีความน่าเชือ่ถือและทําหนา้ท่ีไดอ้ย่างอิสระจากบริษัทจดัการ ท้ังน้ี 

หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจัดการตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพดว้ย  

     3.4 มีการแสดงดัชนีน้ัน ๆ  อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกวันทําการผ่านส่ือท่ีมีการเสนอขอ้มูลอย่างทันเหตุการณ์  

     3.5 ในกรณีท่ีเป็นดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวตอ้งคํานวณโดยใชแ้หล่งขอ้มูลอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงาน

ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินคา้และบริการท่ีบริษัทจดัการแสดงใหเ้ห็นไดว่้า

วิธีการคํานวณของผูพ้ฒันาดัชนีดังกล่าวสามารถสะทอ้นอัตราเงินเฟ้อไดอ้ย่างเหมาะสม  

 

4. หลักเกณฑก์ารจัดใหมี้ทรัพย์สินท่ีเพยีงพอต่อการชําระหน้ีตามภาระผูกพนั (cover rule)  

บริษัทจัดการตอ้งจัดใหมี้ทรัพย์สินของกองทุนท่ีมีคณุภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนท่ีเพยีงพอตอ่ภาระท่ีกองทุนอาจ

ตอ้งชําระหน้ีตามขอ้ตกลงเม่ือ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไปตามท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 

5. หลักเกณฑเ์พิม่เติมสําหรับการลงทุนท่ีมีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง  

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรัพย์สินท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน 

derivatives ดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

6. หลักเกณฑเ์พิม่เติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจัดการจะจัดใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดังน้ี  

     6.1 ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงคํานวณและแจง้มูลค่ายุตธิรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจัดการทราบทุกวันท่ี 15 

และวันสุดทา้ยของแต่ละเดือน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีวันดังกล่าวเป็นวันหยุดทําการของบริษัทจดัการ ใหค้ํานวณและแจง้

มูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการถัดไป  

     6.2 ในกรณีท่ีเกดิเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง

คํานวณและแจง้มูลค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจัดการทราบทันที  
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     6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงยินยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เม่ือบริษัทจัดการรอ้งขอได ้ 

 

7. หลักเกณฑเ์พิม่เติมสําหรับการเขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives  

บริษัทจัดการตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขดังน้ี  

     7.1 เขา้เป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพือ่การลดความเส่ียงเท่าน้ัน  

     7.2 เขา้เป็นคู่สัญญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคยีงกบัธุรกรรมอย่างหน่ึง

อย่างใด ดังน้ี  

   7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกีย่วขอ้งกบั

ความสามารถในการชําระหน้ีตาม obligation ของผูผู้กพนัตาม obligation น้ัน โดยคู่สัญญาท่ีอยู่ในฐานะผูข้ายประกนั

ความเส่ียงมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งชําระเงินตามขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงเม่ือเกดิ credit event ขึ้ นโดยจะมีผลให้

ขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงครบกาํหนดทันที (ในกรณีท่ีไม่เกดิ credit event ขอ้ตกลงจะส้ินสุดในวันครบกาํหนด

ตามปกติ) ท้ังน้ี ไม่ว่า obligation จะมีเพยีงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี

หลายรายการซ่ึงกาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเส่ียงมีหนา้ท่ีชําระหน้ีเม่ือเกดิ credit event ขึ้ นกบั obligation รายการ

ใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเม่ือเกดิ credit event ขึ้ นกบั obligation รายการใดรายการ

หน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการชําระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายน้ัน แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเม่ือ

เกดิ credit event ขึ้ นกบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  

   7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแ้ก ่การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงของสินทรัพย์

อา้งอิงท่ีเกดิจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพย์อา้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเส่ียงมีภาระผูกพนัท่ี

จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงท่ีหรืออัตราลอยตัวท่ีอา้งอิงกบัอัตราดอกเบ้ียตามท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถา้มี) 

ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อา้งอิง เพือ่แลกกบัการท่ีผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิม่ขึ้น 

(ถา้มี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อา้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเส่ียง จนกว่าจะเกดิ credit event หรือครบ

กาํหนดสัญญา (กรณีไม่เกดิ credit event)  

     7.3 ตอ้งใชสั้ญญามาตรฐานตามท่ีกาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สัญญามาตรฐานอ่ืนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซ่ึงมีขอ้ตกลงท่ีมีลักษณะดังน้ี  

   7.3.1 มีผลใชบั้งคับไดต้ามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หรือกฎหมายอ่ืน  

   7.3.2 ไม่มีขอ้กาํหนดท่ีทําใหสิ้ทธิท่ีกาํหนดไวใ้นตราสารแห่งหน้ีหรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ี credit 

derivatives น้ันอา้งอิงเส่ือมเสียไป  

   7.3.3 ไม่มีขอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้กคู่สั่ญญา 

 

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน เพือ่เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนเพือ่เป็นทรัพย์สินของกองทุน

รวม ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดดังต่อไปน้ี 

ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้

เป็นไปตามประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย 
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ส่วนที่ 1 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

ขอ้ ประเภททรัพยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครัฐไทย ไม่จํากดัอัตราส่วน 

2 ตราสารภาครัฐต่างประเทศ  

2.1  กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้ นไป 

 

ไม่จํากดัอัตราส่วน 

2.2  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ตํา่กว่า 

2 อันดับแรก 

ไม่เกนิ 35% 

2.3  กรณีมี credit rating อยู่ในระดับตํา่กว่า investment grade 

หรือไม่มี credit rating 

ไม่เกนิ 15% 

3 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 และขอ้ 3.13.2 

ส่วนท่ี 2 ขอ้ 1 

ไม่จํากดัอัตราส่วน 

4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกนิ 20% 

5 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถว้นดังน้ี 
5.1  เป็นตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ  

       ธพ. ต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ. ใน 

       ประเทศไทย 

5.2  เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

       5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing        
       5.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชําระหน้ีนอ้ยกว่าหรือ 

                   เท่ากบั 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน และไม่ไดมี้ลักษณะ

ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็น 

บุคคลดังน้ี 

                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิ 

                              สถาบันการเงิน  

                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

                 5.2.3.4  ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์  

                             การเกษตร    

                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย  

                 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด 

                             ย่อมแห่งประเทศไทย 

                 5.2.3.7  ธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเขา้แห่ง 

                             ประเทศไทย  

                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

                 5.2.3.9  บล. 

5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

5.4  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชําระหน้ีมากกว่า 397 วัน  

       นับแต่วันท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ  

       regulated market  

 

ไม่เกนิอัตราดังน้ี แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 20% หรือ 

(2) น้ําหนักของตราสารท่ีลงทุนใน  

 benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรัพยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

6 ทรัพย์สินดังน้ี 

6.1 ตราสารท่ีมีลักษณะครบถว้นดังน้ี  

6.1.1 เป็นตราสารหน้ี ท่ีผูอ้อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอ

ขายตราสารน้ันในต่างประเทศหรือผูอ้อกจัดตัง้ขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศท่ีไดรั้บอนุญาต

ใหป้ระกอบธุรกจิ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

6.1.2 เป็นตราสารท่ีมีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงดังน้ี 

6.1.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลักทรัพย์ต่างประเทศ 

6.1.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นการทัว่ไป โดยมีรายละเอียด

ตามแบบ filing 

6.1.2.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชําระหน้ีนอ้ยกว่าหรือ

เท่ากบั 397 วัน นับแต่วันท่ีลงทุน ท่ีไม่ไดมี้ลักษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 

6.1.2.2 ผูมี้ภาระผูกพนัตามตราสารดังกล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

6.1.2.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9 

6.1.2.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

6.1.2.3.3 สถาบันการเงินตา่งประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดยีวกบั  

บุคคลตามขอ้ 6.1.2.3.1 – 6.1.2.3.2 

6.1.3 ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีกาํหนดวันชําระหน้ีมากกว่า 397 วัน 

นับแต่วันท่ีลงทุนตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated 

market 
6.2 reverse repo 

6.3 OTC derivatives 

6.4 หน่วย CIS ตามท่ีระบุในขอ้ 3.13.1 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 และขอ้ 

3.13.2 ส่วนท่ี 2 ขอ้ 2 ท่ีจดทะเบียนซ้ือขายหรืออยู่ในระหว่าง IPO 

เพือ่การจดทะเบียนซ้ือขายในกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์ของ SET 

หรือของตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงหน่วย

ดังกล่าวท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการแกไ้ขเหตุท่ีอาจทําใหมี้การเพกิถอน

หน่วยดังกล่าวออกจากการซ้ือขายใน SET หรือในตลาดซ้ือขาย

หลักทรัพย์ต่างประเทศ) 

รวมกนัไม่เกนิอัตราดังน้ี แลว้แต่อัตราใดจะสูงกว่า 
(1) 15% หรือ 

(2) น้ําหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5%  

 

 

7 ทรัพย์สินอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกนิ 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีขอ้กาํหนดเกีย่วกบั single entity limit ของผูรั้บฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ

คู่สัญญา แลว้แต่กรณี                 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือ่การดําเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

 

  



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 6MQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  49 

 

ส่วนที่ 2 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรัพยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกจิการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดังกล่าว  

     

ไม่เกนิอัตราใดอัตราหน่ึงดังน้ี แลว้แต่อัตราใดจะ

สูงกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  น้ําหนักของทรัพย์สินท่ีลงทุนใน  

      benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังน้ี ไม่มีขอ้กาํหนดเกีย่วกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงนิฝากเพือ่การดําเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

 

ส่วนที่ 3 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามประเภททรพัยส์นิ (product limit) 

ขอ้ ประเภททรัพยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิตบุิคคลดังกล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูสั้ง่จ่าย หรือคู่สัญญา ดังน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

(ไม่รวมถึงทรัพย์สินท่ีกองทุนไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สัญญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกนิ 45% เฉล่ียในรอบปีบัญชี เวน้

แต่เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการนอ้ยกว่า1 ปี ให้

เฉล่ียตามรอบอายุกองทุน  

- อัตราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนท่ีอายุกองทุน  

คงเหลือนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน  ท้ังน้ี 

เฉพาะกองทุนท่ีมีอายุโครงการมากกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 

2 ทรัพย์สินดังน้ี 

2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเงื่อนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได ้

ดําเนินการใหมี้การรับโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการ

ท่ีกฎหมายกาํหนด หรือมีเงื่อนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผู ้

ออกตราสารได ้

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกนิ 

12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ี

ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุ

ไม่เกนิอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการลงทุน

ใน derivatives เพือ่ใหท้รัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคลอ้งกบัอายุ

กองทุน) 

รวมกนัไม่เกนิ 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกนิ 25% 

4 securities lending   ไม่เกนิ 25% 
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ขอ้ ประเภททรัพยส์ิน อตัราส่วน (% ของ NAV) 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก ่ทรัพย์สินตามขอ้ 7 ในส่วนท่ี 1 : อัตราส่วนการ

ลงทุนท่ีคํานวณตามผูอ้อกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)   
รวมกนัไม่เกนิ 15% 

 

6 Derivatives 

การเขา้ทําธุรกรรม derivatives ท่ีมีวัตถุประสงค์เพือ่การลดความเส่ียง 

(hedging) 

ไม่เกนิมูลค่าความเส่ียงท่ีมีอยู่ 

หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงนิฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือ่การดําเนินงานของกองทุนรวมไม่มี

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั product limit 

 

ส่วนที่ 4 : อตัราส่วนการลงทุนที่คาํนวณตามความมสี่วนไดเ้สียในกิจการทีล่งทนุ (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรัพยส์ิน อตัราส่วน  

1 ตราสารหน้ีของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครัฐไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครัฐต่างประเทศ) 

 

1.1 ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability) ของ

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีล่าสุด ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารมีหน้ีสินทางการเงินท่ีออกใหม่

กอ่นครบรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และยังไม่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด 

บริษัทจัดการอาจนํามูลค่าหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวมารวมกบัมูลค่า

หน้ีสินทางการเงินตามงบการเงนิล่าสุดดว้ยกไ็ดโ้ดยขอ้มูลหน้ีสินทาง

การเงินน้ันจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีการเผยแพร่เป็นการทัว่ไป และ ในกรณีท่ีผู ้

ออกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินสําหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด (รวมถึงกรณียังไม่ครบกาํหนดการจัดทํางบ

การเงินในคร้ังแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ชอั้ตราส่วนไม่เกนิ 1 ใน 3 ของ

มูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผูอ้อกรายน้ันเป็นราย

คร้ัง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การย่ืนแบบ filing ในลักษณะเป็น

โครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็นรายโครงการ 

 
1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่

และมี credit rating อยู่ในระดับตํา่กว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating ใหบ้ริษัทจัดการลงทุนเพือ่กองทุนภายใตก้ารจัดการของบริษัท

จัดการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกนิ 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขาย

ตราสารดังกล่าวเป็นรายคร้ัง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดมี้การย่ืนแบบ 

filing ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น

รายโครงการ 

 (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดังน้ี  

       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบันการเงิน 

       2. ธนาคารออมสิน 

       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

       4. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย 

       6. ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

          แห่งประเทศไทย  

       7. ธนาคารเพือ่การส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
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ขอ้ ประเภททรัพยส์ิน อตัราส่วน  
       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

       9. บล. 

10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

     11. สถาบันการเงินต่างประเทศท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกบั 

           บุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหน่ึง - ไม่เกนิ 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ท้ังหมดของกองทุนรวม หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน   

- อัตราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดังน้ี 

   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลักษณะครบถว้นดังน้ี 

   โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

    (1) มีขนาดเล็ก 

    (2) จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีอายุไม่เกนิ 2 ปี 

    (3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ท้ังน้ี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนว่าดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิม่เติม 

 

ส่วนที่ 5 : การดาํเนินการเมือ่การลงทุนไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กาํหนด 

(1) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนด แต่ต่อมาทรัพย์สินท่ีลงทุนมีคุณสมบัติท่ี

เปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคณุสมบัตใินการเป็นทรัพย์สินท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดอี้กต่อไป บริษัทจัดการจะ

ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(1.1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่วกบัชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันท่ีทรัพย์สินขาด

คณุสมบัติ และจัดส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีเกดิกรณีดังกล่าว ตลอดจนจดัเกบ็

สําเนารายงานไวท่ี้บริษัทจัดการ 

(1.2)  จําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ แต่

ตอ้งไม่เกนิกว่าระยะเวลา 90 วันนับแต่วันท่ีทรัพย์สินน้ันขาดคุณสมบัติ เวน้แต่เป็นกรณีตามส่วนท่ี 5 ขอ้ (3) 

(1.3)  เม่ือบริษัทจัดการสามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบัติ หรือทรัพย์สินท่ีขาดคณุสมบัติมี

คุณสมบัติเปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดแลว้ บริษัทจัดการจะจดัทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ 

จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีไดจ้ําหน่ายทรัพย์สินน้ันออกไปหรือวันท่ีทรัพย์สินมีการ

เปล่ียนแปลงคุณสมบัติ แลว้แต่กรณี และใหจ้ัดส่งรายงานต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีเกดิ

กรณีดังกล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินท่ีขาดคุณสมบัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ (1.2) บริษัทจดัการตอ้งจัดทํา

รายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุท่ีไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน

คณะกรรมการก.ล.ต. และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว 

 

(2) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัตอ่ไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน  
• กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลักทรัพย์ตามสัดส่วนท่ีมีอยู่เดิมน้ัน  

• กรณีท่ีกองทุนไดรั้บทรัพย์สินมาจากการบริจาค  
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บริษัทจัดการจะดําเนินการดังตอ่ไปน้ี โดยอนุโลม 

  (2.1)  จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกีย่วกบัประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันท่ีการลงทุน

ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันครบ

ระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเกบ็สําเนารายงานไวท่ี้บริษัทจดัการ 

  (2.2)  ไม่ลงทุนเพิม่เติมในทรัพย์สินท่ีเกนิอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม

อัตราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนด 

  (2.3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นสําคัญ แต่ตอ้งไม่เกนิระยะเวลาดังน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามส่วนท่ี 5 ขอ้ (3) 

(ก)  30 วันนับแต่วันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีคํานวณตามประเภท

ทรัพย์สิน สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงนิหรือตัว๋สัญญาใชเ้งนิ ตามส่วนท่ี 3 ขอ้ 1 

(ข)  90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอ่ืนใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนท่ี 5 ขอ้ (2) (2.3) (ก) 

  (2.4)  เม่ือบริษัทจัดการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดแลว้ บริษัทจัดการตอ้ง

จัดทํารายงานขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันท่ีสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไป

ตามอัตราส่วนการลงทุน แลว้แต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ี

สามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนได ้

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนท่ีกาํหนดตาม (2.3)(ก) หรือ (ข) บริษัท

จัดการตอ้งจัดทํารายงานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง พรอ้มสาเหตุท่ีไม่สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

ดังกล่าว และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต.  และผูดู้แลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วัน

ครบระยะเวลาดังกล่าว 

 

(3) ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอ่ืนใดทําใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดําเนินการแกไ้ขเพือ่ใหก้ารลงทุน

เป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดในส่วนท่ี 5 ขอ้ (1)(1.2) หรือขอ้ (2)(2.3)(ข)  หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่า

การดําเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษัทจัดการสามารถใชดุ้ลยพนิิจดาํเนินการตามความ

เหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ และตอ้งส่งรายงานเกีย่วกบัการดําเนินการของบริษัท

จัดการในเร่ืองดังกล่าวต่อสํานักงาน ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวม กอ่นครบระยะเวลาท่ีตอ้ง

แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑด์ังกล่าว ท้ังน้ี ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการ

สามารถดําเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจดัการแทนได ้

 

ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทนุตามการจัดแบง่ประเภทของกองทุน 

(1) ในกรณีท่ีกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จัดการจะดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(1.1)  จัดทํารายงานเกีย่วกบัการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มท้ังเหตุผลท่ีทําใหมี้การ

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  รวมท้ังจัดส่งต่อผูดู้แล

ผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเกบ็สําเนารายงานไวท่ี้

บริษัทจัดการ 

(1.2)  ดําเนินการแกไ้ขใหสั้ดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดําเนินการ

เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดในขอ้ (2)  

(2)  ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จัดการจะดําเนินการแกไ้ขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันท่ี
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สัดส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดรั้บมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน

ใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว 

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะจดัใหมี้วิธีการในการใหสิ้ทธิแกผู่ถื้อหน่วย

ลงทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมกอ่นท่ีการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบั้งคับ โดยวิธีการ

ดังกล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพยีงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน  รวมท้ังเม่ือไดรั้บมตจิากผูถื้อหน่วยลงทุนให้

เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนแลว้ บริษัทจัดการจะงดเกบ็ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบั้งคับ และในกรณีท่ีครบกาํหนด 90 วันนับแตวั่นท่ีสัดส่วนการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใชบั้งคบั บริษัทจัดการ

จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนน้ันเพิม่เติม 

 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.3. รายละเอียดเพิม่เติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครัง้แรก :  

 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

 

- บริษัทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนื 

 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก :  

 

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ล้งทุนท่ีมิใช่รายย่อยและผูมี้เงินลงทุนสูงเท่าน้ันในราคาเสนอขายหน่วย

ลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายท่ีระบุในหนังสือชี้ ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่าน

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ท้ังน้ี หากมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจํานวนเงินทุนจดทะเบียนกอ่นส้ินสุด

ระยะเวลาเสนอขาย บริษัทจัดการสามารถปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนได ้โดยปิดประกาศท่ีสํานักงานของบริษัท

จัดการและผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

อย่างไรกต็าม กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพือ่ประโยชน์ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ใน

สหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้นและดําเนินกจิกรรมใน

สหรัฐอเมริกา  

 

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ ชวนและการเปิดบัญชีกองทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบและเอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง
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กบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนทุกวันทําการในระยะเวลาเสนอขายคร้ัง

แรก  

สําหรับผูล้งทุนท่ียังไม่เคยมีบัญชีกองทุน จะตอ้งเปิดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ  ในคําขอ

เปิดบัญชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลักฐานท่ีบริษัทจัดการกาํหนดในการขอเปิดบัญชีกองทุน หรือปฏิบัติตาม

หลักเกณฑเ์งื่อนไขและวิธีการเปิดบัญชีกองทุนตามท่ีบริษัทจดัการกาํหนด 

 

5.2.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิดบัญชี  

5.2.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา  

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการอาจกาํหนดเพิม่เติมในอนาคต 

5.2.2.2 กรณีนิติบุคคล  

(1) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  

(2) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บังคับของบริษัท  

(3) ตัวอย่างลายมือชื่อผูมี้อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงือ่นไขการลงนาม  

(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมี้อํานาจลงนามแทนนิตบุิคคล ซ่ึงลงนามรับรองความถูกตอ้ง  

หรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการอาจกาํหนดเพิม่เติมในอนาคต 

 

5.2.3 วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ  ในคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพือ่แสดงความจาํนงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดย

ระบุรายละเอียดต่าง ๆ  ใหค้รบถว้นชัดเจน  

 

5.2.4 การรับชําระและการเกบ็รักษาเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยชําระเป็นเงนิสด 

หรือเช็ค ดราฟต์ คําสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอ่ืนใด โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้ง

ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพือ่เขา้บัญชีเงนิฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัท

จัดการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี้ แบงก ์ 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจชําระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต์ 

คําสัง่จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอ่ืนใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเกบ็เงินไดทั้นที และขีดคร่อมเฉพาะ

สัง่จ่ายเพือ่เขา้บัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามกองทุน 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอ่ืน ผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจชําระเป็นเงินสด หรือเช็ค 

ดราฟต์ คําสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอ่ืนใด โดยผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพือ่เขา้บัญชเีงินฝากกระแส

รายวันในนาม "บัญชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจัดการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.

ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ บมจ.ธนาคารกรุงศรี

อยุธยา ธนาคารยูโอบี จํากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี้ แบงก ์ 

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มูลเกีย่วกบับัญชรัีบชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือ

ว่าปฏิบัติผิดไปจากรายละเอียดโครงการ 
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กรณีท่ีผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนชําระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอ่ืนใดท่ีมิใช่เงนิสด ผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวันท่ีให้

บริษัทจัดการสามารถเรียกเกบ็เงินไดภ้ายในวันทําการท่ีบริษัทจัดการกาํหนด  

 

5.2.5 เงื่อนไขการขายหน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจัดการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดรั้บเงินคา่สัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนและไดทํ้ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพือ่ใหบ้ริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนและผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่

สามารถยกเลิกคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพเิศษ  

กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพือ่ประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง

สหรัฐอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซ่ึงโดยปกติมีถ่ินท่ีอยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกอง

ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหมี้ขึ้ นและดําเนินกจิกรรมในสหรัฐอเมริกา  

อย่างไรกต็าม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพ้จิารณาแลว้

เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดังกล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต

ของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเม่ือ

บริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีท่ีเกีย่วขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนมิไดมี้ลักษณะตามบท

นิยามของผูล้งทุนสถาบัน หรือผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูมี้เงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ในการชําระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชําระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท้ังจํานวนดว้ยเงิน ยกเวน้กรณีผูถื้อ

หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนท่ีบริษัทจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดําเนินการ เพือ่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการใหมี้การหักกลบกนัไดท่ี้บริษัทจดัการเป็นผูรั้บผิดชอบดาํเนินการ เพือ่ซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการอาจดําเนินการใหมี้การหักกลบกนัได ้ 

 

5.2.6 วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่สั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

หลังจากส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิดการเสนอขายแลว้ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่สั้ง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยคํานวณจากจํานวนเงินท่ีไดรั้บชําระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกโดยจํานวนหน่วยลงทุนท่ี

ไดรั้บจัดสรรจะคํานวณเป็นทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตดัทศนิยมตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

กรณีท่ีผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนชําระค่าสัง่ซ้ือเป็นเช็ค ดราฟต์ คําสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีอ่ืนใด บริษัทจัดการจะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหแ้กผู่สั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุน เม่ือบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนสามารถเรียกเกบ็เงินจากเช็ค 

ดราฟต์ คําสัง่จ่ายเงิน หรือวิธีการอ่ืนใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวันท่ีบริษัทจัดการไดรั้บเงนิค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว

ตอ้งเป็นวันท่ีอยู่ในระหว่างระยะเวลาเสนอขาย  

ในกรณีท่ีจํานวนเงินท่ีระบุในคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจํานวนเงนิท่ีบริษัทจดัการไดรั้บชําระบริษัทจัดการจะ

จัดสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจํานวนเงินท่ีไดรั้บชําระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเกนิกว่ามูลค่าโครงการท่ีจดทะเบียนกบัสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท

จัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้น้ี โดยใชห้ลักการ "สัง่ซ้ือกอ่นไดก้อ่น" ตามวัน

และเวลาท่ีไดรั้บคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพยีงพอต่อการจดัสรร 

บริษัทจัดการจะจัดสรรจาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้กผู่สั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ 

(Pro Rata) ใหแ้กผู่สั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัน้ัน  

อย่างไรกต็าม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการ

จัดสรรในกรณีดังกล่าว จะทําใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกนิขอ้จาํกดัการถือหน่วย

ลงทุน หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบ



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 6MQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  56 

 

ต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนรวมถึงกรณีท่ีเม่ือบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบัติ

หนา้ท่ีท่ีเกีย่วขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ได ้หรือผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนมิไดมี้ลักษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบัน หรือผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูมี้

เงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้สั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ 

 

5.2.7 การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายแลว้หากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ท่ี้ไดรั้บการ

เสนอขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กบุ่คคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด

เกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมด บริษัทจัดการจะยุตกิารจําหน่ายหน่วยลงทุนและ

จะคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ  ท่ีเกดิขึ้ นจากเงนิท่ีไดรั้บจากการจําหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

ใหแ้กผู่สั้ง่ซ้ือ โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คตามท่ีผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชีภายใน 1 เดือน 

นับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงนิค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและ

ผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดังกล่าวไดอั้นเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจัดการจะชําระ

ดอกเบ้ียในอัตราไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีครบกาํหนดระยะเวลา 1 เดือนใหแ้กผู่สั้ง่ซ้ือ

หน่วยลงทุนดว้ย ท้ังน้ี เวน้แต่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพจิารณาผ่อนผัน หรือสัง่การเป็นอย่างอ่ืน  

ในกรณีท่ีผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนในกรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณี

ขา้งตน้ บริษัทจัดการจะดําเนินการคืนเงนิส่วนท่ีไม่ไดรั้บการจัดสรรพรอ้มผลประโยชน์ ใด ๆ  ท่ีเกดิขึ้ น (ถา้มี) ใหแ้กผู่ ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชําระเป็นเช็คตามท่ีผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคําขอเปิดบัญชีภายใน 1 เดอืน

นับตั้งแต่วันถัดจากวันส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย  

 

5.2.8 เงื่อนไขการลงทุน  

บริษัทจัดการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิและบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตติามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน

ทําการนับจากวันถัดจากวันท่ีจดทะเบียนกองทุน โดยในการรับซ้ือคืน บริษัทจัดการมีนโยบายจะรับซ้ือคืนเป็นจํานวน

เงินท่ีจัดสรรจากเงินสดรับท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามหัวขอ้ 

3.13 หลังกนัเงินสํารองสําหรับค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบไดห้ากมีการผิดนัดชาํระ

ดอกเบ้ียหรือเงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศการ

หยุดรับคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีทําการของบริษัทและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ รวมท้ังจัดทํารายงานการไม่

รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเหตุผลและรายงานแผนการดําเนินงานของกองทุนใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบโดยพลัน  

บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงระยะเวลาเสนอขายในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก หรือยุติการ

เสนอขายและคืนเงินใหก้บัผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือเลิกกองทุน เม่ือบริษัทจัดการพจิารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุน

เพือ่ใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ี

แจง้ไวไ้ด ้หรือสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกจิมีความผันผวน หรือเกดิเหตุการณ์ไม่

ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดรั้บผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว ้
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6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :  

 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :   

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายคร้ังแรก :  

 

บริษัทจัดการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรก เน่ืองจากเป็นการเสนอขาย

คร้ังเดียว และนําเงินไปลงทุนตามจํานวนท่ีขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่าน้ัน  

 

6.3 การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน : 

 

7. การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

 

7.1. ช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 

- บริษัทจัดการ 

 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิม่เติม :  

 

7.3. วิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

 

- รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ 

 

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนเพิม่เติม :  

 

บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีชือ่ปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ 

เวลา 8.00 น. ของวันท่ีบริษัทจัดการดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ก

ลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนินการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการประกาศ

หรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทําการนับจากวันถัดจากวันท่ีจดทะเบียนกองทุน  

บริษัทจัดการอาจมีนโยบายรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินท่ีจดัสรร

โดยประมาณไม่เกนิเงินสดท่ีไดรั้บจากดอกเบ้ียรับ และ/หรือกาํไรจากเงินลงทุน ของพนัธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือ

ทรัพย์สินอ่ืนตามหัวขอ้ 3.13 หลังกนัเงินสํารองสําหรับค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

ในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่ท้ังหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยจะรับซ้ือคืนเป็นจํานวนเงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรับท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบัตร หรือหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอ่ืนตามหัวขอ้ 3.13 หลังกนัเงินสํารองสําหรับค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี) 

โดยในการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจัดการจะนําเงนิค่ารับซ้ือคนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตไิปซ้ือ

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงนิ หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะส้ัน หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะ

ส้ัน (กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บ คํานวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการรับซ้ือคืน
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หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของกองทุนตน้ทาง  

ผูสั้ง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัตไิด ้เวน้แต่บริษัทจัดการจะเห็นว่า

เหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพเิศษสําหรับผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบัญชี

แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจัดการปิดบัญชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด  

 

7.5. ระยะเวลาในการรับซ้ือคืน : เม่ือส้ินสุดอายุโครงการ   

 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซ้ือคืน :  

 

บริษัทจัดการจะประกาศวันรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทําการนับจากวันถัดจาก

วันท่ีจดทะเบียนกองทุน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายในกาํหนดอายุโครงการ  

 

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  

 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิม่เติม :  

 

การจัดสรรเงินใหแ้กผู่สั้ง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเล่ือนกาํหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่

ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน” 

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงนิใหแ้กผู่สั้ง่ขายคืน โดยคาํนวณจากราคารับซ้ือคนืหน่วยลงทุน ณ ส้ินวันท่ีบริษัทจัดการไดรั้บ

การตกลงยินยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหรั้บซ้ือคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงหากวันดังกล่าวไม่ตรงกบัวันทําการ บริษัทจัดการ

จะถือว่าบริษัทจัดการไดรั้บการตกลงยินยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหข้ายคืนหน่วยลงทุนในวันทําการวันแรกถัดจากวัน

ดังกล่าว  

บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนสําหรับผูท่ี้ขายคนืหน่วยลงทุน โดยหารจํานวนเงนิท่ีสัง่ขายคืน

ท้ังหมดซ่ึงกาํหนดไวใ้นหัวขอ้ “เงื่อนไขการลงทุน” ดว้ยราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีคาํนวณได ้ณ ส้ินวันทําการขาย

คืนน้ัน ท้ังน้ี จํานวนหน่วยลงทุนท่ีคํานวณไดจ้ะเป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตําแหน่ง โดยตัดทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูสั้ง่ขายคนืมีจํานวน

หน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจํานวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

บริษัทจัดการจะจัดสรรเงนิใหแ้กผู่สั้ง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบูรณ์ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขขา้งตน้

เท่าท่ีบริษัทจัดการสามารถรับซ้ือคืนไดจ้ากจํานวนเงนิสดของกองทุนท่ีมีอยู่ขณะน้ัน  

บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนจํานวนน้ัน  

 

7.9. รายละเอียดเพิม่เติม :  

 

การชําระเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 ภายใตห้ลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจัดการจะชาํระเงินคา่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่

ผูข้ายคืนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทําการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้น

คําขอเปิดบัญชีกองทุน หรือตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการ และ/หรือวิธีการอ่ืนใดท่ีบริษัทจัดการยอมรับเพือ่อํานวย
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ความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ท้ังน้ี กรณีท่ีบริษัทจัดการจัดใหมี้ช่องทางการรับ

ชําระเงินค่าขายคืนเพิม่เติม บริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ในเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ 

 

ประมาณการอตัราการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมัต ิ 

เม่ือส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอัตราผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 1.30 

โดยเฉล่ียต่อปี ของเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงคํานวณจากการลงทุนสําหรับระยะเวลาประมาณ 6 เดือน มีรายละเอียดของ 

ตราสารท่ีจะลงทุนดังน้ี 

 

ตราสารที่ลงทุน* 

อนัดับความ

น่าเช่ือถือของ 

ผูอ้อกตราสาร** 

ประมาณการ

ผลตอบแทนของ

ตราสาร 

ในรปูเงินบาท 

(ตอ่ปี)*** 

สัดส่วน 

การลงทุน

โดยประมาณ* 

ประมาณการ

ผลตอบแทนที่

กองทุนจะไดร้ับ

ในรปูเงินบาท 

(ตอ่ปี) 

เงินฝาก Bank of China, สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 
A1/Moody's 1.20% 19.00% 0.23% 

เงนิฝาก PT Bank Rakyat Indonesia,  
ประเทศอินโดนีเซีย 

Baa2/Moody's 1.80% 19.00% 0.34% 

เงนิฝาก Doha Bank, ประเทศกาตาร์ Baa1/Moody's 1.75% 19.00% 0.33% 

เงนิฝาก Commercial Bank of Qatar,  

ประเทศกาตาร์ 
A3/Moody's 1.45% 19.00% 0.28% 

เงนิฝาก Al Khalij Commercial Bank,  

ประเทศกาตาร์ 
A3/Moody's 1.40% 19.00% 0.27% 

เงนิฝาก Qatar National Bank,  

ประเทศกาตาร์ 
Aa3/Moody's 1.10% 5.00% 0.06% 

รวม 100.00% 1.51% 

ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)**** 0.21% 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บเม่ือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิ(ต่อปี) 1.30% 

*บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรัพย์สินท่ีลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนเฉพาะเม่ือมีความจําเป็นและสมควร

เพือ่รักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสําคัญ โดยการเปล่ียนแปลงน้ันตอ้งไม่ทําใหค้วามเส่ียงของทรัพย์สินท่ีลงทุน

เปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยบริษัทอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีอ่ืนแทน และ/หรือเพิม่เติมจากตราสารท่ีระบุ

ไวข้า้งตน้ ซ่ึงตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จํากดั  โดยประมาณการอัตราผลตอบแทน

ของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงดังกล่าวอาจทําใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดรั้บ

ผลตอบแทนตามอัตราท่ีประมาณการไว ้

** สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพยีงหน่ึงในสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือท่ีบริษัทจัดการ

จะใชป้ระกอบการพจิารณาลงทุน 

*** ขอ้มูลจากอัตราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วันท่ี 4 มิถุนายน 2563 

**** ค่าใชจ้่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแลว้) สามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยในกรณีท่ี

กองทุนไดรั้บผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการ

จัดการเพิม่เติมได ้ท้ังน้ี ไม่เกนิเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
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8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทนุ :  

 

8.1. ช่องทางการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

 

- บริษัทจัดการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนื 

 

8.2. รายละเอียดการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิม่เติม :  

 

บริษัทจัดการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยจะแจง้ใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มูลสําคัญ 

 

9. การชาํระค่ารับซื้ อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดว้ยหลักทรัพย ์หรือทรพัยส์นิอืน่แทนเงิน :  
 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะตอ้งไดรั้บมติพเิศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

อ่ืนแทนเงินได ้

 

10. การเลื่อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถ้อืหน่วยลงทุน :  

 

บริษัทจัดการอาจเล่ือนกาํหนดการชําระเงินค่าขายคนืหน่วยลงทุนคนืแกผู่ถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดมี้คําสัง่ขายคนืหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดังต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัตอ่ไปน้ี 

โดยไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนไดอ้ย่างสมเหตสุมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีทําใหก้องทุนไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกต ิซ่ึงเหตุ

ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนกอ่นหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจัดการพบว่า ราคารับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยังไม่ไดรั้บรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการ

ชดเชยราคา  

การเล่ือนกาํหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจัดการจะปฏิบัตติามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนกาํหนดชําระค่าขายคืนไดไ้ม่เกนิ 10 วันทําการนับแต่วันท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนน้ัน 

เวน้แต่ไดรั้บการผ่อนผันจากสํานักงาน  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนกาํหนดการชําระคา่ขายคนืหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดังกล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ  โดยพลัน  

(ค) แจง้การเล่ือนกาํหนดชําระค่าขายคืน พรอ้มท้ังจัดส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลักฐานการไดรั้บ

ความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรับรองขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อ

สํานักงานโดยพลัน ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนกไ็ด ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนกาํหนดชําระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว 
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บริษัทจัดการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะชําระค่าขายคืนแกผู่ถื้อหน่วยลงทุนตามลําดบัวันท่ีส่งคาํสัง่ขายคืน

กอ่นหลัง  

 

11. การไม่ขายไม่รบัซื้ อคืนไมส่ับเปลีย่นหน่วยลงทนุตามสัง่ :  

 

1. บริษัทจัดการอาจไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซ้ือ คําสัง่ขายคนื หรือคําสัง่

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรับคําสัง่ซ้ือ คําสัง่ขายคนื หรือคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ใน

กรณีท่ีปรากฏเหตุดังต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายไดต้ามปกติ 

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตสุมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดรั้บความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 1 วันทําการ เวน้แต่จะไดรั้บการผ่อนผันเวลา

ดังกล่าวจากสํานักงาน 

(ก) มีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดไดอ้ย่างเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตุจําเป็นอ่ืนใดเพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(3)  กองทุนรวมไดล้งทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปน้ีเกดิขึ้ น ซ่ึงกอ่ใหเ้กดิ

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ 

(ก) ตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์ท่ีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซ้ือขายไดต้ามปกติ ท้ังน้ี เฉพาะในกรณีท่ี

กองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีซ้ือขายในตลาดซ้ือขายหลักทรัพย์แห่งน้ันเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สิน

สุทธิของกองทุนรวม 

(ข) มีเหตุการณ์ท่ีทําใหไ้ม่สามารถแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทําใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ 

(ค) มีเหตุท่ีทําใหก้องทุนรวมไม่ไดรั้บชําระเงนิจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผูดู้แลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้ 

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน แกผู่ ้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดังน้ี 

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผูล้งทุนรายน้ัน ๆ  มีส่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึง

ดังน้ี 

1. การกระทําท่ีเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การรา้ย 

3. การกระทําท่ีเป็นการปฏิบัติตามคําสัง่เกีย่วกบัการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผูมี้อํานาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรูจ้ักลูกคา้ และตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจริงเกีย่วกบัลูกคา้ไดใ้น

สาระสําคัญ 

(ค) บริษัทจัดการตรวจสอบแลว้พบว่าผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีมิใชผู่ล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ ่และ/หรือ

ผูมี้เงินลงทุนสูงตามบทนิยามท่ีกฎหมายก.ล.ต. กาํหนด 

(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมรายอ่ืนเขา้บริหารจัดการกองทุนรวมภายใตก้าร

จัดการของตนอันเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดํารงความเพยีงพอของเงินกองทุน
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ไดต้ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าดว้ยการดํารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกจิ

การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลักทรัพย์และการคา้หลักทรัพย์และ

การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ท่ีเป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ัดการเงินทุนสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ซ่ึงใหก้ระทําไดไ้ม่เกนิ 3 

วันทําการ 

 

2. เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด

รับคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบัตดิังต่อไปน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วย

ลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1(1) (2) (3) หรือ (5) ใหเ้ปิดเผยตอ่ผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุน

ทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรับคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลันดว้ย 

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนพรอ้มท้ัง

แสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหสํ้านักงานทราบโดยพลัน 

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รับซ้ือคนืหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคาํสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนตามขอ้ 1(1) (2) (3) และ (5) เกนิ 1 วันทําการ ใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังน้ี กอ่นการ

เปิดรับคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุน 

(ก) รายงานการเปิดรับคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วัน

ทําการสุดทา้ยกอ่นวันรายงานน้ันใหสํ้านักงานทราบภายในวันทําการกอ่นวันเปิดรับคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่ขายคนืหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรับซ้ือคนื

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอ่ืนและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรับคําสัง่ซ้ือหรือคําสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลัน 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รับซ้ือคืน หรือไม่รับสับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซ้ือ คําสัง่ขายคนืหรือคําสัง่

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาแลว้ หรือหยุดรับคําสัง่ซ้ือ คําสัง่ขายคืน หรือคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จัดการอาจหยุดคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

กไ็ด ้ 

 

12. การหยุดขายหรอืรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

 

เพือ่คุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพือ่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและ

การเงินของประเทศ หรือเพือ่รักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้

บริษัทจัดการหยุดรับคําสัง่ซ้ือ คําสัง่ขายคืนหรือคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตาม

ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกนิ 20 วันทําการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ซ้ือ คําสัง่ขายคนื หรือคําสัง่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 

 

13. เง่ือนไขและขอ้จาํกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทนุ :  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  
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วิธกีารขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาย่ืนคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลักฐานต่างๆ  

ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกต็่อเม่ือนายทะเบียนไดบั้นทึกชื่อผูรั้บโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทําการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยังผูรั้บโอนภายใน 

30 วันนับแต่วันรับคําขอโอนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี ผูรั้บโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาท่ี

นายทะเบียนนัดหมาย  

 

ขอ้จาํกัดการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน

กรณีต่อไปน้ี 

1. การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทําใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดัการถือ

หน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการถือ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษัทจดัการ และท่ีแกไ้ขเพิม่เติมในอนาคต 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ ่และ/หรือผูมี้เงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

3. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัตหินา้ท่ีท่ีเกีย่วขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ท้ังน้ี ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั 

 

14. การจ่ายเงินปันผล :  

 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  

 

14.2. หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

 

14.3. กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จํากดัในการจ่ายเงินปันผลแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซื้ อหรอืผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  

 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีประมาณการไดท่ี้เรียกเกบ็จากกองทุนรวมท้ังหมด) :  

 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  
 

ประมาณการค่าใชจ้่ายทท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมท้ังหมด ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.4610 ตอ่ปีของจาํนวนเงินท่ี 

ไดรั้บจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม :  

 



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 6MQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  64 

 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 2.1400 ต่อปีของจํานวนเงนิท่ีไดรั้บจากการเสนอ

ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ กองทุนรวมมีมูลค่านอ้ยกว่าหา้สิบลา้นบาท บริษัทจัดการจะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเป็นอัตรา

รอ้ยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  

 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์รายปีในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.0535 ต่อปีของจํานวนเงนิท่ีไดรั้บจาก

การเสนอขายหน่วยลงทุน ท้ังน้ี ค่าธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์ดังกล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรับฝากทรัพย์สินใน

ต่างประเทศแลว้  

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปีในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.2140 ต่อปีของจาํนวนเงินท่ีไดรั้บ

จากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  

 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่าย :  

ไม่มี  

 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในอัตราไม่เกนิรอ้ยละ 0.0535 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียดเพิม่เติม :  

(1) ค่าใชจ้่ายเพือ่วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนคร้ังแรกซ่ึงจะเรียกเกบ็จากกองทุนเม่ือมีค่าใชจ้่ายเกดิขึ้ น

ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวันตามระยะเวลาจะไดรั้บ

ประโยชน์จากค่าใชจ้่ายน้ันไดแ้ก ่ 

(ก) ค่าใชจ้่ายในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ค่าส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู ้

ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุน ท้ังน้ี ค่าใชจ้่ายดังกล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกนิรอ้ย

ละ 1.07 ของจํานวนเงินทุนของโครงการ  

(ข) ค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมท่ีเกีย่วขอ้งในการจัดตั้งกองทุนและคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ  ท่ีเกดิขึ้ นจากการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ก.ล.ต.  

(2) ค่าใชจ้่ายเพือ่การดําเนินงานของกองทุนซ่ึงจะเรียกเกบ็จากกองทุนเม่ือมีคา่ใชจ้า่ยเกดิขึ้นตามจาํนวนท่ีจ่ายจริง 

โดยในทางบัญชีจะตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวันตามระยะเวลาท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากค่าใชจ้่าย

น้ัน หรือในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกดิค่าใชจ้่ายดังกล่าวขึ้ น ไดแ้ก ่ 

(ก) ค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ท่ีเกดิขึ้ นจากการปฏิบัติตามคาํสัง่ หรือตาม

กฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  
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(ข) ค่าจัดทํา จัดพมิพแ์ละจัดส่งใบแจง้ผลการจัดสรรหน่วยลงทุน ค่าใชจ้า่ยในการจัดทําและจัดพมิพ ์ใบคําขอเปิด

บัญชีกองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใบคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ เอกสารท่ีเกีย่วขอ้ง ค่าจัดทํา 

จัดพมิพ ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ค) ค่าจัดทํา จัดพมิพ ์และจัดส่งเอกสารท่ีเกีย่วกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใชจ้่ายในการ  

ลงประกาศในหนังสือพมิพ ์การจัดประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ท่ีเกดิขึ้ นจาก

การปฏิบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ง) ค่าจัดทํา ค่าพมิพแ์ละจัดส่งหนังสือชี้ชวนและรายงานประจาํปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(จ) ค่าแปลเอกสารท่ีเกีย่วกบัการดําเนินงานของกองทุนเป็นภาษาตา่งประเทศ  

(ฉ) ค่าใชจ้่ายอันเกีย่วเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเกีย่วขอ้งท้ังใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรับราคาหลักทรัพย์เพือ่ใชใ้นการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหรือ

สอบทานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าใชจ้่ายในการจัดใหมี้การคํานวณผลการดําเนินงานและระดับความเส่ียงของการ

ลงทุน ค่าธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ เป็นตน้  

(ช) ค่าใชจ้่ายในการสอบบัญชีซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินท่ีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  ท่ีเกดิขึ้ นจากการปฏิบัติตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  

(3) ค่าใชจ้่ายและภาษีอ่ืน ๆ  ท่ีเกีย่วเน่ืองกบัการดําเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนเม่ือมีค่าใชจ้่ายเกดิขึ้ น

ตามจํานวนท่ีจ่ายจริง และในทางบัญชีจะตัดจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนคร้ังเดียวท้ังจํานวน ไดแ้ก ่ 

(ก) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน  

(ข) ค่าใชจ้่าย (ถา้มี) ในการดําเนินคดีของผูด้แูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏิบัตหินา้ท่ีหรือเรียกค่า

สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการเพือ่ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเม่ือไดรั้บคําสัง่จากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายเพือ่รักษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้า่ยในการติดตามหน้ีของกองทุน  

(ค) ค่าใชจ้่ายในการรับชําระหน้ีเป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจาํนอง ค่าปลอดจาํนอง ค่าจัดพมิพ์

เอกสาร  

(ง) ค่าใชจ้่าย หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกีย่วขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการไดม้าซ่ึงหลักประกนัของสิทธิ

เรียกรอ้งอันเกดิจากการรับชําระหน้ีเป็นทรัพย์สินอ่ืนแทนการชําระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี ค่าใชจ้า่ยดา้น

ภาษี ค่าทําประกนัภัย ดูแล และเกบ็รักษาตลอดจนค่าใชจ้่ายในการจําหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินดังกล่าว  

(จ) ค่าใชจ้่ายในการรับชําระเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการชําระเงนิค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ฉ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ  ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศใน

หนังสือพมิพ ์ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใชจ้่ายในการส่ือสารโตต้อบ

โดยวิธีอ่ืนท่ีมิใช่ทางไปรษณีย์  

(ช) ค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน  

(ซ) ค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนินคดีเพือ่การรับชําระหน้ีใด ๆ  ของกองทุนรวม  

(ฌ) ค่าใชจ้่ายอันเกีย่วเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอ่ืนใดท่ีเกีย่วขอ้งท้ังใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรับราคาหลักทรัพย์เพือ่ใชใ้นการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหรือ

สอบทานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าใชจ้่ายในการจัดใหมี้การคํานวณผลการดําเนินงานและระดับความเส่ียงของการ

ลงทุน เป็นตน้  

(ญ) ค่าใชจ้่ายของผูรั้บฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพือ่เกบ็รักษาทรัพย์สิน

ในต่างประเทศ รวมท้ังค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเกีย่วขอ้งกบัการฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมในการทํารายการ ค่าใชจ้่ายของผูดู้แลผลประโยชน์ใน
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การติดต่อกบับุคคลภายนอก เป็นตน้  

(ฎ) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเกีย่วกบัการชําระราคา รับชําระราคา ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ Settlement Advance หรือ Contractual 

Settlement เป็นตน้  

(ฏ) ค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปล่ียนและวิธีการคํานวณคา่ธรรมเนียมผูรั้บฝากทรัพย์สินใน

ต่างประเทศ กบัจํานวนเงินท่ีจ่ายชําระจริง  

(4) ค่าธรรมเนียมท่ีเกีย่วกบัการซ้ือขายหลักทรัพย์ ซ่ึงจะรวมอยู่ในตน้ทุนของค่าซ้ือหลักทรัพย์ เม่ือมีการซ้ือ

หลักทรัพย์และจะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เม่ือมีการขายหลักทรัพย์ ไดแ้ก ่ 

(ก) ค่าอากรแสตมป์  

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหนา้การซ้ือขายหลักทรัพย์  

(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ท้ังท่ีเกดิขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ  

(ง) ค่าใชจ้่ายในการติดต่อซ้ือขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นตน้  

(5) ค่าใชจ้่ายท่ีเกีย่วขอ้งกบัการจัดการกองทุนซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15 (ถา้มี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเกบ็จาก

กองทุนตามจํานวนเงิน และเวลาท่ีเกดิค่าใชจ้่ายน้ันจริง ท้ังน้ี การเรียกเกบ็ค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะไม่เกนิรอ้ยละ 0.1070 

ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผูรั้บผิดชอบส่วนท่ีเกนิกว่าอัตราท่ีกาํหนด  

 

หมายเหตุ :  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามหัวขอ้ 15 อ่ืนๆ ค่าใชจ้่ายท่ีเกีย่วเน่ืองกบักองทุนตาม (5) บริษัทจัดการจะเปิดเผยแยกเป็น

รายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ ชวนฉบับขอ้มูลกองทุนรวมท่ีผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซ่ึงบริษัท

จัดการจะจัดทําเม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีแตล่ะปี  

การตัดจ่ายค่าใชจ้่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตแห่งประเทศไทย  

 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเกบ็จากผูสั้ง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี  

 

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี  

 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ไม่มี  

 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเกบ็ 

 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเกบ็ 
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15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนกอ่นระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  : มี  

รายละเอียดเพิม่เติม:  

ค่าธรรมเนียมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอัตราท่ีธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน

กาํหนดโดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจัดการอาจเรียกเกบ็ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดําเนินการใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นกรณีพเิศษนอกเหนือจากกรณีปกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทจัดการดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย 

ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มูลในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ดังกล่าวทราบ  

 

15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :  

 

บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนียมการจัดการ คา่ธรรมเนียมผูดู้แลผลประโยชน์และคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนทุก

วันท่ีมีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใชจ้ํานวนเงินท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคํานวณ

ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเกบ็จากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนตามดลุยพนิิจของบริษัทจัดการ 

 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  

 

15.5.1 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการมีความประสงคจ์ะลดค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้า่ยตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นโครงการ และได ้

ดําเนินการดังกล่าวแลว้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบอย่างทัว่ถึงภายใน 3 วันทําการนับแต่

วันท่ีมีการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดังกล่าว  ท้ังน้ี การเปิดเผยขอ้มูลจะกระทําโดยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทําให้

มัน่ใจไดว่้าผูล้งทุนไดรั้บทราบขอ้มูลดงักล่าว เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการ หรือ ณ สถานท่ีใน

การซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี) เป็นตน้ 

 

การลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายใหแ้ตกต่างไปจากโครงการ ใหถื้อว่าสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วาม

เห็นชอบการแกไ้ขเพิม่เติมโครงการในเร่ืองดงักล่าวเม่ือบริษัทจดัการไดด้าํเนินการตามขา้งตน้แลว้ 

 

15.5.2 ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมมีความประสงค์จะเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึ้ นตามท่ีระบุ

ไวใ้นโครงการ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลกบัสภาพปกติทางธุรกจิและประโยชน์ของลูกคา้

เป็นสําคัญ และจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้อย่างทัว่ถึงดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสมอันทําใหมั้น่ใจได ้

ว่าผูล้งทุนไดรั้บทราบขอ้มูลดังกล่าว โดยอย่างนอ้ยจะจัดใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจัดการ และ ณ 

สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

15.5.2.1  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึ้ นไม่เกนิกว่าอัตราขั้นสูงของ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ บริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวใหผู้ล้งทุนทราบ

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 3 วันทําการกอ่นการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ขึ้ น 
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15.5.2.2  ในกรณีท่ีบริษัทจัดการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเพิม่ขึ้ นเกนิกว่าอัตราขัน้สูงของ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเดิม ในรอบระยะเวลายอ้นหลัง 1 ปีนับแต่วันท่ีบริษัทจัดการประสงค์จะขึ้นค่าธรรมเนียม

หรือค่าใชจ้่ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะดาํเนินการตามหลักเกณฑด์ังน้ี 

(ก)  ในกรณีท่ีเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ขึ้ นไม่เกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขั้นสูง

ดังกล่าว บริษัทจัดการจะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ล้งทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วันกอ่นการเรียกเกบ็

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเพิม่ขึ้ นดังกล่าว 

(ข)  ในกรณีท่ีการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึ้ นเกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของอัตราขั้นสูง

ดังกล่าว บริษัทจัดการจะตอ้งไดรั้บมติพเิศษ โดยไม่จําเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ 15.5.2 วรรคหน่ึง 

 

ท้ังน้ี การเปล่ียนแปลงตามขอ้ 15.5.1 วรรคสอง และ 15.5.2.2 บริษัทจัดการจะตอ้งแจง้ใหสํ้านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยดังกล่าว 

 

15.5.3 ในกรณีท่ีกองทุนไดรั้บผลตอบแทนสูงกว่าท่ีไดเ้ปิดเผยไวต้อนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียก

เกบ็ค่าธรรมเนียมการจัดการเพิม่เติมได ้ท้ังน้ี ไม่เกนิเพดานค่าธรรมเนียมการจัดการท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

 

15.6. หมายเหตุ :  

 

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท้ังหมดของกองทุนท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นอัตราท่ีรวม

ภาษีมูลค่าเพิม่แลว้ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีอัตราภาษีมูลค่าเพิม่หรือภาษีอ่ืนใดมีการเปล่ียนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิใน

การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท้ังหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

16. วิธกีารคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรัพยส์ินสุทธ ิมูลค่าหน่วยลงทนุ และ

ราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑแ์ละวิธกีารดาํเนินการในกรณทีี่มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  

 

16.1. วิธีการคํานวณ กาํหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ต่างประเทศ  

 

16.2. เงื่อนไขพเิศษ :  

 

1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ ์และวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใชห้ลักการโดย

เทียบเคียงกบัประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ท้ังน้ี บริษัทจัดการจะ

ใชข้อ้มูลล่าสุดท่ีประกาศหรือไดรั้บจากสถาบันหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีใชอ้า้งอิงอย่างเป็นทางการ ท้ังน้ี บริษัทจัดการ

อาจเปล่ียนแปลงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลอา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัประกาศ

ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงท่ีจะประกาศแกไ้ข

หรือประกาศเพิม่เตมิในอนาคต  

ในกรณีท่ีมีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารท่ีเสนอขายในต่างประเทศ โดยมีการป้องกนัความเส่ียงดา้นอัตรา

แลกเปล่ียน บริษัทจัดการจะใชข้อ้มูลท่ีใชใ้นการคํานวณ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกนัความเส่ียงท่ีไดจ้าก 
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Bisnews ในกรณีท่ี Bisnews ไม่ไดป้ระกาศมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพจิารณาใชมู้ลคา่ยุติธรรมจาก

ธนาคารพาณิชย์คู่คา้ท่ีไดเ้ขา้ทําสัญญาป้องกนัความเส่ียงซ่ึงบริษัทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั ท้ังน้ี 

บริษัทจัดการอาจเปล่ียนแปลงการใชมู้ลค่ายุตธิรรมดังกล่าวไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

 

2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดังต่อไปน้ี  

(2.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยในวันดงัน้ี  

(ก) คํานวณทุกส้ินวันทําการกอ่นวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

(ข) คํานวณทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทําการถัดไป 

(ค) คํานวณทุกส้ินวันทําการสุดทา้ยของแต่ละเดือน และประกาศภายในวันทําการถัดไป 

(ง) คํานวณทุกส้ินวันท่ีปรากฏเหตุการณ์ท่ีน่าเชื่อไดว่้าจะมีผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิหรือมูลค่าหน่วยลงทุน

อย่างมีนัยสําคัญ และประกาศภายในวันทําการถัดไป 

(2.2) คํานวณและประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนอย่างนอ้ยในวันดงัน้ี 

(ก) คํานวณทุกส้ินวันทําการกอ่นวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน และประกาศภายในวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

(ข) คํานวณทุกส้ินวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยใชมู้ลคา่หน่วยลงทุนของวันดงักล่าวเป็นเกณฑใ์นการคํานวณ

ราคา และประกาศภายในวันทําการถัดไป  

 

มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารดว้ยจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมดเม่ือส้ินวันทํา

การท่ีคํานวณน้ัน  

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้ง

ไดรั้บการรับรองโดยผูดู้แลผลประโยชน์  

การประกาศขา้งตน้ บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท และจัดใหมี้ขอ้มูลดังกล่าวไว ้ณ ท่ีทําการทุกแห่ง

ของบริษัทจัดการ และจัดใหมี้ประกาศดังกล่าวไว ้ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีใชใ้น

การซ้ือขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) อย่างไรกต็าม ในกรณีท่ีไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทได ้บริษัทอาจ

พจิารณาประกาศทางช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสมแทน อาทิ หนังสือพมิพร์ายวัน  

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท เช่น 

หนังสือพมิพร์ายวันหรือช่องทางอ่ืนใดท่ีเหมาะสม โดยถือว่าไดรั้บความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัท

จัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน  

ในกรณีท่ีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน จํานวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะดําเนินการตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

3. การใชต้ัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือ

จํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดาํเนินการดังตอ่ไปน้ี  

(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตําแหน่ง โดยใชวิ้ธีการปัดเศษทศนิยม

ตามหลักสากล  

(3.2) คํานวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชวิ้ธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

สําหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการคํานวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตําแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมูลค่า

หน่วยลงทุนเพือ่ใชใ้นการคํานวณราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

(3.3) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามท่ีคํานวณไดใ้น (3.2) เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยม
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ตําแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีคํานวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) คํานวณจํานวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตําแหน่ง โดยใชวิ้ธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล 

แต่จะใชผ้ลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพยีง 4 ตําแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

ในกรณีท่ีมีผลประโยชน์เกดิขึ้ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์น้ันรวมเขา้เป็น

ทรัพย์สินของกองทุนเปิด  

4. การคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาท  

สําหรับหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะคํานวณมูลคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหรือ

ราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยใชอั้ตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียเงินดอลลาร์ (สรอ./บาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศ

ของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยอัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียของธนาคารพาณิชย์ ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายน้ัน และใน

กรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไดป้ระกาศอัตราแลกเปล่ียนดงักล่าวหรือกรณีท่ีบริษัทจดัการโดยความเห็นชอบ

ของผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปล่ียนน้ันไม่มีความเหมาะสม หรือ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของสมาคม

บริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีจะประกาศแกไ้ขหรือประกาศ

เพิม่เติมในอนาคต บริษัทจัดการอาจพจิารณาใชอั้ตราแลกเปล่ียนท่ีประกาศโดยหน่วยงานอ่ืนใดแทน หรือตามท่ีมี

ประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิม่เติมได ้ 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของวันทําการซ้ือขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วันทํา

การ 

 

16.3. แหล่งขอ้มูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

 

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของกองทุนทางเว็บไซต์ของ

บริษัทจัดการ 

ในกรณีท่ีไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ได ้บริษัทจัดการอาจพจิารณาประกาศทางช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสมแทน อาทิ 

ประกาศไว ้ณ ท่ีทําการของบริษัทจัดการ เป็นตน้ 

อย่างไรกต็าม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศอ่ืนใดท่ีเหมาะสมแทนการประกาศทาง

เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้   

  

16.4. หลักเกณฑแ์ละวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

 

1.   ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง  หากการไม่ถูกตอ้งดังกล่าวมีมูลค่านอ้ยกว่า 1 สตางค์ หรือคิด

เป็นอัตราไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจัดการดําเนินการดังตอ่ไปน้ี 

(1.1)  จัดทําและส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ทราบถึงความไม่ถูกตอ้งภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ีพบว่ามูลค่า

หรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง โดยรายงานดังกล่าวตอ้งมีสาระสําคัญดังน้ี 

(ก)  มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง 

(ข)  มูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

(ค)  สาเหตุท่ีทําใหมู้ลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(ง)  มาตรการป้องกนัเพือ่มิใหมู้ลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งมิไดมี้สาเหตมุาจาก

ปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้
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(1.2)  ในกรณีท่ีสาเหตุท่ีทําใหมู้ลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีผลต่อเน่ืองถึงการคํานวณมูลค่าหรือราคา

หน่วยลงทุนคร้ังต่อไป ใหบ้ริษัทจัดการแกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งตั้งแตวั่นท่ีพบว่ามูลค่าหรือราคาไม่

ถูกตอ้ง 

2.   ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง หากการไม่ถูกตอ้งดังกล่าวมีมูลคา่ตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และ

คิดเป็นอัตราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลคา่หรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

(2.1)  คํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังตั้งแต่วันท่ีบริษัทจดัการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งจนถึงวันท่ีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง 

(2.2)  ดําเนินการดังน้ีเฉพาะวันท่ีมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมูลคา่และคิดเป็นอัตราดงักล่าว 

(ก)  จัดทํารายงานการแกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังใหเ้สร็จส้ินภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัท

จัดการพบว่ามูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งและส่งรายงานดังกล่าวใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัด

จากวันท่ีคํานวณมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังเสร็จส้ิน เพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงาน

ดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการส่งรายงานใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ 

รายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก) วรรคหน่ึง ใหมี้สาระสําคัญตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 1(1.1)โดยอนุโลม  เวน้แต่ใน

กรณีของรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังของกองทุนใหร้ะบุการดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบว่า

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งไวแ้ทนขอ้มูลตามขอ้ 1(1.1) (ง) 

(ข)  แกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งภายในวันท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานตามวรรคหน่ึง 

(2.2) (ก) 

(ค)  ดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ  เพือ่ใหผู้ล้งทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนท่ีมีการแกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน 

และวัน เดือน ปี ท่ีมีการแกไ้ขมูลค่าหรือราคาหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรอง

ขอ้มูลในรายงานตามวรรคหน่ึง (2.2) (ก) 

3. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนของกองทุนไม่ถูกตอ้ง  หากการไม่ถูกตอ้งดังกล่าวมีมูลคา่ตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิด

เป็นอัตราตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจัดการดําเนินการดังตอ่ไปน้ีเฉพาะวันท่ีมูลคา่หรือ

ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งน้ันมีมูลค่าและคิดเป็นอัตราดังกล่าว 

(3.1)  จัดทํารายงานการชดเชยราคาไวใ้นรายงานการแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ดว้ย 

โดยใหอ้ยู่ในส่วนของการดําเนินการของบริษัทจดัการเม่ือพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง 

(3.2)  ชดเชยราคาตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นขอ้ 4 ใหแ้ลว้เสร็จและดําเนินการโดยวิธีการใด ๆ  เพือ่ใหผู้ซ้ื้อหน่วย

ลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตามขอ้ 2 วรรค

หน่ึง (2.2) (ข) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการ

แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

(3.3)  จัดทํามาตรการป้องกนัเพือ่มิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มท้ังสําเนารายงาน

การแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลังตามขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ใหสํ้านักงานภายใน 7 วันทําการนับแต่วันท่ี

ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานดังกล่าว  เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจัย

ภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้ใหบ้ริษัทจัดการส่งสําเนาเอกสารท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่าการท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่

ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคมุไดม้าพรอ้มสําเนารายงานดังกล่าวแทน 

4. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 3(3.2) ใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑด์ังต่อไปน้ี 

(4.1)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งตํา่กว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบัติดงัน้ี 

 (ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน   

1.  ใหบ้ริษัทจัดการลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วย

ลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 
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2.  หากปรากฏว่าผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วยลงทุนท่ี

จะตอ้งลด ใหบ้ริษัทจัดการจ่ายเงนิของบริษัทจัดการเอง เป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลดจํานวน

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคาท่ีขาดอยู่ แลว้แต่กรณี 

เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุม

ได ้เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่ถูกตอ้ง และ

ผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจัดการเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็น

จํานวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของ

กองทุนเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืน

หน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ใหบ้ริษัทจัดการจา่ยเงินของกองทุนเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคา เพือ่

ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคืนหน่วยลงทุน 

(4.2)  กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง ใหบ้ริษัทจดัการปฏิบัติดงัน้ี 

 (ก)  กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจัดการเพิม่จํานวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมี

มูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเป็น

จํานวนเท่ากบัส่วนตา่งของราคา เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ซ้ื้อหน่วยลงทุน 

(ข)  กรณีท่ีเป็นการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน   

1.  ใหบ้ริษัทจัดการลดจํานวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคนืหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคา

หน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง 

2.  หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่นอ้ยกว่าจํานวนหน่วย

ลงทุนท่ีจะตอ้งลด ใหบ้ริษัทจัดการจ่ายเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจํานวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ หรือลด

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยู่น้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู่ 

แลว้แต่กรณี เพือ่ชดเชยราคาใหแ้กก่องทุน เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่

อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคร้ังสุดทา้ยของตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซ้ือขายหลักทรัพย์ไม่

ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้กผู่ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคนืหน่วยลงทุนรายใดมีมูลคา่ไม่ถึง 

100 บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีมีการจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้

บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ใหบ้ริษัทจัดการชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วันทําการนับ

แต่วันท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลังและรายงานการชดเชยราคา 

การจ่ายเงินของกองทุนเพือ่ชดเชยราคาใหแ้กผู่ข้ายคนืหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง (4.1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุน

ตามวรรคหน่ึง (4.2) (ก) บริษัทจัดการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการแทนกองทุนกไ็ด ้

5.   ใหบ้ริษัทจัดการจัดใหมี้สําเนารายงานตามขอ้ 1(1.1) และขอ้ 2 วรรคหน่ึง (2.2) (ก) ไว ้ณ ท่ีทําการของบริษัท

จัดการ เพือ่ใหสํ้านักงานสามารถตรวจสอบได ้

6.   หา้มมิใหบ้ริษัทจัดการคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจากมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจากกองทุน  

เวน้แต่ในกรณีท่ีความไม่ถูกตอ้งดังกล่าวมีสาเหตมุาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้

 

17. ช่ือผูเ้กี่ยวขอ้ง :  

 

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :  
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ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากดั  

 

17.2. ชื่อผูดู้แลผลประโยชน์ :  

 

ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 

 

17.3. ชื่อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

17.4. ช่ือของผูรั้บมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทุน (Outsource) :  

 

ชื่อ :  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ :  

 

17.5. ท่ีปรึกษา :  

 

17.5.1. ชื่อท่ีปรึกษาการลงทุน :  

 

ชื่อ :  

 

17.5.2. ชื่อท่ีปรึกษากองทุน :  

 

17.6. ผูส้อบบัญชี :  

 

ชื่อ : นางสุวิมล กฤตยาเกยีรณ์  

ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 

 

รายละเอียดเพิม่เติม (ผูส้อบบัญชี) :  

 

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

ไม่มี  

 

17.8 Prime Broker :  

 

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจาํปีของกองทุนรวม :  

 

18.1. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี : วันท่ี  เดือน  
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18.2. วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก : วันท่ี  

 

18.3. รายละเอียดเพิม่เติม :  

วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชี วันท่ีครบกาํหนดตามอายุโครงการ  

วันท่ีส้ินสุดรอบบัญชีคร้ังแรก วันท่ีครบกาํหนดตามอายุโครงการ  

  

19. การขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทุน และวธิกีารแกไ้ขโครงการจัดการกองทนุรวม หรือแกไ้ขวธิกีารจัดการ :  

การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีการจัดการ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

 

19.1 บริษัทจัดการอาจขอใหสํ้านักงานใหค้วามเห็นชอบแทนการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนกไ็ด ้ท้ังน้ี สํานักงานอาจ

กาํหนดเงื่อนไขใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติเพือ่ประโยชน์ในการแกไ้ขโครงการกอ่นใหค้วามเห็นชอบกไ็ด ้

(1) การเปล่ียนแปลงขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการขายและการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(2) การเพิม่ชนิดหน่วยลงทุนท่ีไม่ทําใหสิ้ทธิท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีอยู่เดิมดอ้ยลง 

(3) การเปล่ียนแปลงประเภทของทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมลงทุนหรืออัตราส่วนการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการ

ลงทุน 

(4) การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซ้ือคืน

หน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี ตามขอ้ 16 

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

การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการตามวรรคหน่ึงตอ้งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ทําใหผ้ลตอบแทน

และความเส่ียงของกองทุนเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญหรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหน่วยลงทุนท้ังปวง 

 

19.2 การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการโดยใชวิ้ธีการขอมตผูิถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฎว่ามติเสียงขา้งมากหรือมติพเิศษมี

จํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 55 หรือไม่เกนิรอ้ยละ 80 ใหบ้ริษัทจัดการส่งเอกสารหลักฐานเกีย่วกบัการขอมติและการนับมติ

ไปยังผูดู้แลผลประโยชน์ เพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รับรองผลการนับมติน้ัน 

โดยการแกไ้ขโครงการหรือวิธีการจัดการในเร่ืองกระทบสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีจะตอ้งไดรั้บมติพเิศษ ใหร้วมถึง

เร่ืองดังต่อไปน้ี  

(1) การเปล่ียนแปลงประเภทหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนท่ีทําใหผ้ลตอบแทนและความเส่ียงของกองทุน

เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  

(2) การชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืน  

(3) การควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุน ความเส่ียงและระดบัความเส่ียงของการลงทุน (risk 

spectrum) แตกต่างกนั  

(4) การรับชําระหน้ีดว้ยทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน  

(5) การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายเพิม่ขึ้ นเกนิกว่าอัตรารอ้ยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยเดิม

ตามท่ีระบุไวล่้าสุดในโครงการ 

(6) การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการประกนั ผูป้ระกนั สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูป้ระกนั หรือการแกไ้ข

เพิม่เติมสัญญาประกนัในเร่ืองใดๆ อันมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ (ถา้มี) 
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19.3 การแกไ้ขเพิม่เติมโครงการในกรณีดังตอ่ไปน้ี ใหถื้อว่าสํานักงานใหค้วามเห็นชอบแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการในเร่ือง

ดังกล่าว 

(1) การแกไ้ขเพิม่เติมซ่ึงมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท้ังปวงไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึ้ นในกรณีดังน้ี 

(ก) การลดมูลค่าขั้นตํา่ในการซ้ือหน่วยลงทุน 

(ข) การเพิม่ช่องทางในการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(ค) การเพิม่จํานวนผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืน 

(ง) การเพิม่ความถ่ีของการส่งคําสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนในแตล่ะช่วงเวลาซ่ึงไม่กระทบต่อสถานะการลงทุนของกองทุน

รวมอย่างมีนัยสําคัญ 

(จ) การลดเวลาส่งคําสัง่ซ้ือขายหน่วยลงทุนล่วงหนา้กอ่นมีการเปิดใหข้ายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

(2) การแกไ้ขเพิม่เติมท่ีตอ้งดําเนินการใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว 

(3) การแกไ้ขเพิม่เติมชื่อและรายละเอียดอ่ืนของบุคคลใหถู้กตอ้ง 

(4) การแกไ้ขเพิม่เติมเพือ่เปล่ียนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ 

(5) การแกไ้ขเพิม่เติมเพือ่ลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้า่ยของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามขอ้ 15.5.1 วรรค 2 

 

19.4 เวน้แต่กฎหมายกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน ในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนคร้ังใด ไม่ว่าจะโดยการจัดประชุม ผูถื้อ

หน่วยลงทุนหรือโดยการส่งหนังสือขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากผูถื้อหน่วยลงทุนเห็นว่า มติของผูถื้อหน่วยลงทุนใน

คร้ังน้ันไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือบริษัทหลักทรัพย์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 129/2 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข หรือวิธีการท่ีกาหนดตามมาตรา129/3 ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่นอ้ยกว่าหา้คนและมีหน่วยลงทุน

นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจานวนหน่วยลงทุนท่ีจาหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม

น้ัน จะรอ้งขอใหศ้าลสัง่เพกิถอนมติของผูถื้อหน่วยลงทุนคร้ังน้ันกไ็ด ้แต่ตอ้งรอ้งขอตอ่ศาลภายในส่ีสิบหา้วันนับแต่

วันท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน มีมติใหแ้กไ้ข 

 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมตดิังกล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด

ในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจัดการกองทุนรวม ท้ังน้ี การขอมติเพือ่แกไ้ขเพิม่เตมิโครงการเป็นไป

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 129 มาตรา 129/1 มาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

20. ขอ้กาํหนดอืน่ ๆ  :  

20.1 การถือหน่วยลงทุนเกนิหน่ึงในสาม  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ท้ังหมด  ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี

จําหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมด บริษัทจัดการตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกนิกว่า

หน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมด และดําเนินการแกไ้ขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันใหมี้จํานวนไม่เกนิหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมดของ

กองทุนรวมน้ันภายในระยะเวลาท่ีประกาศกาํหนด หรือดําเนินการเลิกกองทุนรวมน้ันทันที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เร่ือง หลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของ
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บริษัทจัดการ 

 

20.2 การรับผลประโยชน์ตอบแทน เน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอ่ืน  

บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน เพือ่กองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ อันเน่ืองจากการใชบ้ริการของ

บุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรับไวน้ั้นตอ้งเป็นทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าในทางเศรษฐกจิ และตอ้งเกีย่วกบับทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลน้ันบ่อยคร้ังเกนิความจาํเป็น เพือ่ใหก้องทุน

ไดรั้บประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว  

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้กก่องทุนท่ีอยู่ภายใตก้ารบริหารจัดการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการ

ตอ้งกระทําดว้ยความเป็นธรรมและคํานึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ท่ีอาจมีไวไ้ดข้องกองทุนน้ันดว้ย 

อย่างไรกต็าม บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอ่ืน (“Soft 

Commission”) เพือ่ประโยชน์ของบริษัทจดัการได ้เวน้แต่เป็นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยม

ตามแนวทางปฏิบัติท่ีบริษัทจัดการประกาศไวภ้ายในบริษัท ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดูแนวทางน้ีไดท่ี้บริษัทจดัการ 

 
20.3 การวางทรัพย์สําหรับผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทย 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็นอย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะอา้งอิงท่ีอยู่ของ

บริษัทจัดการเป็นภูมิลําเนาเพือ่การวางทรัพย์ในกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรัพย์ 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากดั  

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

10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 

 

20.4 ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกนั 

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

(ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคบัใชวั้นท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกาํหนดให้

สถาบันการเงินท่ีไม่ใช่สัญชาติอเมริกนันอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงาน

ขอ้มูลเกีย่วกบับัญชีของบุคคลท่ีอยู่ในบังคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรัฐอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติ

บุคคล สัญชาติอเมริกนั ผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือ

มีไวก้บั FFI น้ัน นอกจากน้ียังปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกาํลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีมี

ขอ้กาํหนดและหลักเกณฑใ์นลักษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า 

“กฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วขอ้ง”) 
 
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผูกพนัตนกบัหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานขอ้มูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาตอิเมริกนั

และบุคคลท่ีมีลักษณะตามหลักเกณฑท่ี์ FATCA กาํหนด หนา้ท่ีในการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้เพือ่หาความสัมพนัธ์ของ

ลูกคา้กบัประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหนา้ท่ีในการกาํหนดใหลู้กคา้บางประเภทตอ้งจัดทําเอกสารยืนยันตนตาม

หลักเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

 

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผูกพนัตนเพือ่ปฏิบัติตามหลักเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มี

สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะไดรั้บผลกระทบท่ีสําคญั

ในสองกรณี คือ 
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(1)  ตอ้งถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดรั้บจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรัพย์สินทางการเงนิของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึง

อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบันการเงนิอ่ืนๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตน

ตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผูรั้บฝากทรัพย์สิน 

ผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) มีหนา้ท่ีดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายดังกล่าวกอ่นชําระใหก้บั

กองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบันการเงินท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศรวมท้ังผูด้แูลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพย์สิน 

และผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผูกพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธ

หรือระงับการทําธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซ่ึงอาจ

ทําใหก้องทุนรวมไม่สามารถดําเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดําเนินการลงทุนไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงอาจทําใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถทํารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน

ไดอี้กต่อไป  

 

เพือ่มิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมไดรั้บผลกระทบในการดําเนินงานรวมท้ังเพือ่เป็นการรักษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผูกพนัตนเพือ่ปฏิบัตติามหลักเกณฑแ์ละ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วขอ้ง  และเพือ่ใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัตติามภาระ

ผูกพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลักเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วขอ้งได ้บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซ่ึง

รวมท้ังผูท่ี้เกีย่วขอ้งกบัการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผูดู้แลผลประโยชน์ ผูรั้บฝากทรัพย์สิน และผูส้นับสนุนการขาย
และรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนินการดังน้ี 

 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเกีย่วขอ้งกาํหนด) ใหค้ํายินยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งขอ้มูล (เช่น 

ชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจําตัวผูเ้สียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีไดรั้บ เป็นตน้)ท่ีมีอยู่ในบัญชีท้ังหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันกบับริษัทจดัการ 

ใหก้บัหน่วยงานของรัฐท้ังในและตา่งประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายตา่งประเทศท่ีเกีย่วขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิม่เติม เพือ่ยืนยันหรือพสูิจน์ทราบความ

เกีย่วขอ้งกบัประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มูลตาม

หัวขอ้ท่ีกาํหนดไวใ้นแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจง้ปรับปรุงขอ้มูล

เม่ือขอ้มูลท่ีเคยใหไ้วมี้การเปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนําส่งหลักฐานเพือ่ยืนยันการเขา้ร่วมใน FATCA หรือ

กฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วขอ้ง (ในกรณีท่ีเป็นลูกคา้สถาบันการเงิน) ท้ังน้ี เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายดังกล่าว 

(3)  ดําเนินการอ่ืนใดเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วขอ้ง 

 

เพือ่เป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกดิต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมท้ังเพือ่ใหก้องทุนหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บประโยชน์เพิม่ขึ้นหากมีการดําเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วขอ้ง

ขา้งตน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนปฏิเสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการ

กาํหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างดังต่อไปน้ีตามความจําเป็นและ

ความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบ 

การดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบัญชี   

 

(1)   ไม่รับคําสัง่ซ้ือ/ สับเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว 
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(2)   ระงับหรือหยุดใหบ้ริการ และดําเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว 

(3) ดําเนินการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทุนรายน้ันได ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วขอ้ง ท้ังน้ี 

ตอ้งไม่ขัดกบักฎหมายของประเทศไทย 
(4) ดําเนินการอ่ืนใดอันเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทําใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดรั้บ

ประโยชน์เพิม่ขึ้ น หากมีการดําเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วขอ้งขา้งตน้ 

 

การดําเนินการดังกล่าวถือเป็นความจําเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทํา

เพือ่หลีกเล่ียงมิใหบ้ริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บังคับของ FATCA และกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเกีย่วขอ้งอันจะทําใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหัก ณ ท่ีจ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ่ึง

ในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดําเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา

(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกีย่วขอ้งกาํหนด)เท่าน้ัน  

 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิม่เติมขอ้กาํหนดเพือ่รองรับการดําเนินการตามท่ีบริษัทจดัการไดส้งวนสิทธิ

ไวข้า้งตน้ บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท่ี้เกีย่วขอ้ง) จะดําเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่ง

ขอ้มูลของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีราชการกาํหนด โดยไม่จําเป็นตอ้งรอ้งขอตอ่ผูถื้อ

หน่วยลงทุน 
 

21. การดาํเนินการกรณีบริษทัจัดการไม่สามารถดาํรงเงินกองทุนไดต้ามทีป่ระกาศกาํหนด : 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศกาํหนด บริษัทจัดการจะดาํเนินการเปล่ียนให้

บริษัทจัดการรายอ่ืนเขา้จัดการกองทุนรวมแทนดว้ยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจํานวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่าย

ไดแ้ลว้ท้ังหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีรูห้รือควรรูว่้าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได ้ท้ังน้ี หากมีเหตุ

จําเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอใหสํ้านักงานพจิารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคัดเลือกบริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่จะคํานึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสําคญั และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ยเกดิขึ้นจากการ

เปล่ียนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถ

ดําเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด บริษัทจัดการจะดําเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

 

22. มาตรการเยียวยากรณบีรษิัทจัดการปฏบิัตไิม่เป็นไปตามหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการอนุมัตใิหจั้ดตัง้กองทุนรวม

เป็นการทัว่ไป :  

 

ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการอนุมัติใหจ้ัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็น

การทัว่ไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติน้ันกอ่ใหเ้กดิความเสียหายแกก่องทุนรวมหรือผูล้งทุน บริษัทจะแกไ้ข

เยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักชา้ โดยในกรณีท่ีเกดิขอ้พพิาทระหว่างบริษัทและผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทยินยอมใหนํ้า

ขอ้พพิาทเขา้สู่การพจิารณาของอนุญาโตตุลาการ  

 

 



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 6MQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  79 

 

23. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :  

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ท่ีออกโดย

อาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ท้ังน้ี ในกรณีท่ีขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลักเกณฑใ์นกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ

คําสัง่น้ัน ใหถื้อว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไดป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอํานาจลงนามในขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ท้ังน้ี การลงนาม

ในขอ้ผูกพนัของผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีไดรั้บการแตง่ตัง้โดยชอบ ใหถื้อว่าผูกพนัผูถื้อหน่วยลงทุนท้ังปวง 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ

กองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ  ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจัดการ

กองทุนรวมและขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม 

 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิม่เติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม 
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ขอ้ผูกพันระหว่างผูถ้อืหน่วยลงทุนกับบริษัทหลกัทรัพยจั์ดการกองทนุกสิกรไทย จาํกัด 

1. บริษัทจัดการ :  

 

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จํากดั  

ท่ีอยู่ (ภาษาไทย) : 2 6400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3888 โทรสาร 0 2673 3988 2 6 

ท่ีอยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 2 6400/22 KASIKORNBANK Building, 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road, Samsen 

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

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ :  

 

1. สิทธิของบริษัทจัดการ  

(1) รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุน

กอ่นระยะเวลาถือครองท่ีกาํหนดในโครงการ (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย 

และหรือ เงินตอบแทนอ่ืนใด ตามอัตราท่ีกาํหนดไวใ้นหัวขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวม

และผูสั้ง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

(2) สงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรับคําสัง่ซ้ือหรือคาํสัง่ขายคืน หรือคําสัง่

สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(3) สงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนกาํหนดการชําระคืนเงินค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(4) สงวนสิทธิท่ีจะรับชําระหน้ีเพือ่กองทุนดว้ยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลักประกนัแทนการชําระหน้ีดว้ยเงินสดตามตรา

สารแห่งหน้ีตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(5) สงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ 

(6) สิทธิอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด  

 

2. หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ  

(1) การจัดตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติมและจดทะเบียนกองทุน  

(ก) ย่ืนคําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  

(ข) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย

เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ในกรณีท่ีหลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูก

ทําลาย  

(ค) ดําเนินการเพิม่จํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กาํหนด  

(ง) แจง้การแกไ้ขเพิม่เติมขอ้มูลท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ใหแ้กสํ่านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(จ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิม่เติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วิธีจัดการกองทุนภายใตหั้วขอ้ "การขอมติของผูถื้อ

หน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจัดการ"  

(ฉ) จัดทําหนังสือชี้ ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพือ่แสดงขอ้มูลเกีย่วกบักองทุน ณ วันส้ินปีบัญชี และส่งใหแ้กสํ่านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน นับแต่วันส้ินปีบัญชีน้ัน  

(ช) ประกาศขอ้มูล รายละเอียด การดําเนินการต่างๆ ท่ีเกีย่วกบักองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาํหนด 
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(ซ) ดําเนินการเลิกกองทุนตามหัวขอ้ “การเลิกกองทุนรวม” และ “การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกกองทุน

รวม”  

(ฌ) จัดใหมี้การชําระบัญชีตามหัวขอ้ "การชําระบัญชีเม่ือเลิกกองทุน"  

 

(2) การบริหารกองทุน  

(ก) จัดการกองทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดรั้บอนุมัติ ตลอดจนขอ้ผูกพนัระหว่างบริษัทจัดการและผูถื้อ

หน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด  

(ข) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน และซ้ือ ขาย ซ้ือลด ขายลด ไถ่

ถอน จําหน่าย สัง่โอน รับโอน เปล่ียนแปลง เพิม่เติมหลักทรัพย์ หรือ ฝาก ถอน ทรัพย์สินท่ีลงทุนไวน้ั้นตามท่ีบริษัท

จัดการเห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการ

ท่ีไดรั้บอนุมัติ ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลัก  

(ค) จัดใหมี้การฝากทรัพย์สินของกองทุนไวก้บัผูดู้แลผลประโยชน์  

(ง) สัง่ผูดู้แลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่าย จ่ายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาค่า

หลักทรัพย์  

(จ) จัดใหมี้การรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอ่ืนใดจากและใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนและกองทุน

ใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหัวขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียก

เกบ็จากกองทุนรวมและผูสั้ง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานของกองทุนภายใตหั้วขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ย

ท่ีเรียกเกบ็จากกองทุนรวมและผูสั้ง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน"  

(ช) กาํหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เพือ่

ใชใ้นการคํานวณทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว่้าวิธีการคํานวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณ์ใน

ขณะท่ีคํานวณมูลค่า  

(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกจิการท่ีกองทุนถือหุน้หรือหลักทรัพย์อยู่เท่าท่ีจําเป็น เพือ่รักษา

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ฌ) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนินการฟ้องรอ้งบังคับคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกคา่สินไหมทดแทนความ

เสียหาย ท้ังน้ี เพือ่ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

 

(3) การจัดทําบัญชีและการรายงาน  

(ก) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  

(ข) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวันและจัดส่งใหผู้ดู้แลผลประโยชน์ ภายในทุกส้ินวันทําการน้ัน  

(ค) จัดทํารายงานการซ้ือขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนเพือ่การลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งใหผู้ด้แูล

ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวันทําการน้ัน  

(ง) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้ "วิธีการคํานวณ 

กาํหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์

และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(จ) ดําเนินการแกไ้ขราคาขาย และราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และจัดทํารายงานตามหัวขอ้ “หลักเกณฑแ์ละวิธีการ

ดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง” 

(ฉ) จัดทําและจัดส่งรายงานตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 6MQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  82 

 

(4) การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ก) จัดใหมี้คําสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน คําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงมีลักษณะเป็นไปตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  

(ข) ขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุในโครงการและหนังสือชี้ ชวน  

(ค) จัดสรรหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีกาํหนดในขอ้ "วิธีการจัดสรรหน่วยลงทุนใหแ้กผู่สั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุน" และ "การ

จัดสรรเงินใหแ้กผู่สั้ง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

(ง) ดําเนินการจัดสรรจํานวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรับซ้ือคนืจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหัวขอ้ “การ

เล่ือนกาํหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียน

หน่วยลงทุนตามสัง่” หรือ “การชําระค่ารับซ้ือคืน สับเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน”  

(จ) ดําเนินการยกเลิกจํานวนหน่วยลงทุนท่ีรับซ้ือคืนซ่ึงไดรั้บการจัดสรรแลว้ในวันทําการถัดจากวันท่ีบริษัทจัดการทํา

การซ้ือขายหน่วยลงทุนจํานวนน้ัน  

(ฉ) ดําเนินการชดเชยราคาตามหัวขอ้ "หลักเกณฑแ์ละวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(ช) จัดใหมี้และเกบ็รักษาไวซ่ึ้งสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด  

(ซ) เปิดบัญชีกองทุนและดําเนินการใหมี้การจัดส่งเอกสารแสดงสิทธิใหแ้กผู่สั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

(ฌ) จัดใหมี้รายงานขอ้มูลของกองทุนตามท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด 

(ญ) ปิดบัญชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดทํ้าการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยู่ในบัญชีกองทุนตามท่ี

ระบุเงื่อนไขไวใ้นหัวขอ้ "การรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน" 

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะดาํเนินการตามขอ้ “การเล่ือนกาํหนดการชําระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนคืนแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน” 

 

(5) การแต่งตั้งบุคคลอ่ืน  

(ก) แต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ซ่ึงมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

และแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อ่ืนตามเงือ่นไขในการเปล่ียนตัวผูดู้แลผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวใ้นหัวขอ้ "เงื่อนไขการ

เปล่ียนตัวผูดู้แลผลประโยชน์" ท้ังน้ี โดยไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กอ่น  

(ข) แต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนภายใตห้ลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. 

ประกาศกาํหนด  

(ค) แต่งตั้งผูส้อบบัญชีทรัพย์สินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าดว้ยการให้

ความเห็นชอบผูส้อบบัญชี  

(ง) แต่งตั้งผูช้ําระบัญชีของกองทุน เม่ือยุติหรือเลิกกองทุน ท้ังน้ีโดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(จ) แต่งตั้งหรือดําเนินการเป็นนายทะเบียนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  

(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษา (ถา้มี) ท่ีทําหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษาของบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าตอบแทนหรือไม่กไ็ด ้

 

(6) การดาํเนินการอ่ืน ๆ  

(ก) กระทํานิติกรรม หรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษัทจัดการมีอํานาจกระทําไดภ้ายในขอบเขตของ

กฎหมาย  

(ข) ปฏิบัติการอ่ืนๆ เพือ่ใหบ้รรลุซ่ึงวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต ้
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ขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญตัิหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

ท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

(ค) สิทธิอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏิบัติตามขอ้ผูกพนั โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ท้ังน้ี ในกรณีท่ี

ขอ้กาํหนดในขอ้ผูกพนัหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลักเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่

ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนไดด้ําเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่น้ัน ใหถื้อว่าบริษัท

จัดการกองทุนไดป้ฏิบัติใหเ้ป็นไปตามขอ้ผูกพนัหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแลว้  

 

เงื่อนไขการเปล่ียนบริษัทจัดการ :  

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคําสัง่ของสํานักงาน หรือโดยเหตอ่ืุนใดตามพระราชบัญญตัิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งดําเนินการตามท่ีจาํเป็นเพือ่ใหบ้ริษัท

จัดการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ทําหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ใหแ้กบ่ริษัทจัดการ

กองทุนรวมรายใหม่  

 

2. ผูดู้แลผลประโยชน ์:  

 

ชื่อ : ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู่ : เลขท่ี 2 6333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ :  

 

2.1 สิทธิของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) ไดรั้บค่าตอบแทนจากกองทุนสําหรับการทําหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุน  

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าวโดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

2.2 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

(1) หนา้ท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดูแลใหบ้ริษัทจัดการปฏิบัติตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้นโครงการภายใตหั้วขอ้ "สิทธิ หนา้ท่ี 

และความรับผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดย

เคร่งครัด  

(ข) รับรองความถูกตอ้งในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจัดการไดค้ํานวณไวแ้ลว้ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหัวขอ้ "วิธีการคํานวณ 

กาํหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์
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และวิธีการดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" ของโครงการ  

(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการแสดงใหเ้ห็นว่า

การคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคม

บริษัทจัดการลงทุนไม่เหมาะสมกบัสภาวะการณ์ในขณะท่ีคํานวณมูลค่า  

(ง) รับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลัง และรายงานการชดเชยราคาตามหัวขอ้ “หลักเกณฑแ์ละวิธีการ

ดําเนินการในกรณีท่ีมูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(จ) ชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอ่ืนของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้กผู่ถื้อ

หน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการ  

(ฉ) จ่ายเงินเฉล่ียคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามคําสัง่ของผูช้ําระบัญชี  

(ช) รับเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพือ่เขา้บัญชีของกองทุน  

(ซ) แจง้ใหบ้ริษัทจัดการทราบ หากบริษัทจัดการมิไดป้ฏิบัตติามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคําสัง่ หรือขอ้บังคบัอ่ืนใดท่ี

ออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ฌ) ดําเนินการฟ้องรอ้งบังคับคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏิบัตติามหนา้ท่ีของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกคา่สินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจัดการ ท้ังน้ี เพือ่ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนท้ังปวงหรือเม่ือไดรั้บคําสัง่จากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจัดการจะดําเนินการตามหัวขอ้ “การเล่ือนกาํหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนคืนแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน” และ "การไม่ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่"  

(ฎ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีกองทุนจะเสร็จส้ิน ดูแลและตรวจสอบใหผู้ช้ําระบัญชีปฏิบัติ

ตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีท่ีผูชํ้าระบัญชีกระทําการหรืองดเวน้กระทําการตามมาตรา 130 แห่ง

กฎหมาย ก.ล.ต. ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายงานใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฏ) ดําเนินการรับและจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาท่ีกาํหนดตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการโดยผูดู้แล

ผลประโยชน์จะตอ้งรับผิดชอบตอ่ความเสียหายใดๆท่ีเกดิขึ้นในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถดาํเนินการรับหรือ

จ่ายเงินไดทั้นเวลาโดยไม่มีเหตผุลอันสมควร 

(ฐ) ผูดู้แลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจัดการหรือผูต้รวจสอบบัญชีของกองทุนทําการตรวจสอบบัญชี

หลักทรัพย์ บัญชีของกองทุน และเอกสารหลักฐานอ่ืนของกองทุนไดภ้ายในเวลาทําการปรกติของผูดู้แลผลประโยชน์  

(ฑ) ในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีของกองทุน หรือผูส้อบบัญชีของผูดู้แลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบัญชีอิสระ หรือผูช้ําระบัญชี

ของกองทุน หรือหน่วยงานผูมี้อํานาจควบคุมผูดู้แลผลประโยชน์ ขอคําชี้ แจงไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่กต็าม

เกีย่วกบัการกระทําการใดๆท่ีมีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์ หรือบัญชีของกองทุน หรือเร่ืองอ่ืนใดเกีย่วกบักองทุน 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทันทีและจะตอ้งทํารายงานเกีย่วกบัคําขอดงักล่าวพรอ้มรายงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ไดก้ระทําไปแลว้ หรือท่ีจะกระทําต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  

(ฒ) ดําเนินการใด ๆ  ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการขออนุญาตนําเงินตราเขา้ออกประเทศตามคาํสัง่ของบริษัทจัดการ โดยจะตอ้ง

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับว่าดว้ยการปริวรรตเงินตรา (ถา้มี)  

(ณ) ดําเนินการชําระราคาหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูรั้บฝากทรัพย์สินใน

ต่างประเทศ (ถา้มี) 

(ด) รับชําระเงินจากการขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบ้ียจาก

หลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านทางผูรั้บฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ และดําเนินการส่งเงินกลับมายังประเทศไทยตาม

คําสัง่ของบริษัทจัดการ รวมท้ังคํานวณมูลค่าทรัพย์สินท่ีไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศและแปลงเป็นเงิน

บาทเพือ่คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ถา้มี) 
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(ต) นําส่งภาษีท่ีเกีย่วเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี) 

(ถ) หนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายเกีย่วกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ก.ล.ต.กาํหนด 

 

(2) หนา้ท่ีในการรับฝาก และเกบ็รักษาทรัพย์สิน  

(ก) รับฝาก ดูแล เกบ็รักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผูดู้แล

ผลประโยชน์และทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนใดท่ีผูด้แูลผลประโยชน์ดแูลรักษาอยู่จนกว่าจะเลิกกองทุนพรอ้มท้ังดูแลใหก้าร

เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน โดยตอ้งเกบ็รักษาหรือ

ฝากไวอ้ย่างปลอดภัยท่ีผูดู้แลผลประโยชน์ ท่ีบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั และท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เวน้แต่บริษัทจัดการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอย่างอ่ืน และหากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเกบ็รักษา

ทรัพย์สินตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบทันที 

(ข) จดทะเบียนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีไดรั้บมอบมาและจําเป็นตอ้งทําการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัท

ผูอ้อกหลักทรัพย์น้ัน  

(ค) จัดใหมี้การตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนและสถานท่ีเกบ็รักษาโดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและอนุญาต

ใหต้ัวแทนของบริษัทจัดการไดร่้วมในการตรวจสอบดงักล่าวดว้ย  

(ง) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกตอ้งของทรัพย์สินของกองทุนท่ีรับฝากไว ้รวมท้ังจัดทําบัญชีแสดงการรับจ่าย

ทรัพย์สินของกองทุน  

(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพือ่ผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 

การรับเงินปันผล การรับดอกเบ้ีย การรับสิทธิในการจองซ้ือหุน้เพิม่ทุน และ/หรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อ่ืนใด

ท่ีกองทุนพงึจะไดรั้บ รวมท้ังดําเนินการรับหรือจ่ายเงินตามสิทธิน้ัน ๆ  รวมท้ังแจง้ใหบ้ริษัทจัดการทราบในกรณีท่ีมี

ความจําเป็นท่ีตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิท่ีมีอยู่หรือเกีย่วขอ้งกบัหลักทรัพย์น้ัน ๆ   

(ฉ) จัดใหมี้ผูรั้บฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถา้มี) 

 

(3) ส่งมอบ รับมอบหลักทรัพย์  

(ก) ส่งมอบ รับมอบ จองซ้ือตามสิทธิ จําหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินตลอดจนชําระและรับ

ชําระราคาหลักทรัพย์ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้งครบถว้นของหลักทรัพย์และทรัพย์สินกอ่นดําเนินการ  

(ข) ส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินของกองทุนผ่านผูรั้บฝากทรัพย์สินในต่างประเทศตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการ (ถา้มี)  

(ค) ติดตามดูแลใหผู้รั้บฝากทรัพย์สินหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศรับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินของกองทุน

ตามคําสัง่บริษัทจัดการ (ถา้มี) 

 

(4) การรายงาน  

(ก) รายงานต่อบริษัทจัดการเกีย่วกบัเร่ืองดังน้ี  

1 รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวัน  

2 รายงานรายละเอียดการรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงนิฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลือ ณ ส้ินวันทําการซ้ือขายและ

คํานวณดอกเบ้ียคา้งรับ  

3 รายงานเกีย่วกบัเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พรอ้ม

คํานวณดอกเบ้ียคา้งรับ (ถา้มี) เป็นรายวัน  

4 รายงานรายละเอียดเจา้หน้ีซ้ือหลักทรัพย์และลูกหน้ีค่าขายหลักทรัพย์เป็นรายวัน  

5 รายงานเกีย่วกบังบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

6 รายงานเงินปันผลคา้งรับของกองทุนทุกคร้ังท่ีมีรายการเงินปันผลคา้งรับเกดิขึ้ น  
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7 รายงานอ่ืนๆ เกีย่วกบับัญชีหลักทรัพย์ และบัญชีเงินสดตามท่ีบริษัทจดัการรอ้งขอ 

8 รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซ่ึงยังไม่ไดรั้บคาํช้ีแจงโดยผูด้แูลผลประโยชน์ในทุกส้ินเดือน  

(ข) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยละเอียด ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองดเวน้กระทําการ

จนกอ่ใหเ้กดิความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบัติตามหนา้ท่ีตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ท้ังน้ี ภายใน 5 

วันนับแต่วันท่ีผูดู้แลผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณ์ดังกล่าว  

(ค) รายงานขอ้มูลทรัพย์สินของกองทุนท้ังจาํนวนและมูลค่าของทรัพย์สินในตา่งประเทศ 

 

2.3 ความรับผิดชอบของผูดู้แลผลประโยชน์  

ผูดู้แลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกดิขึ้นแกก่องทุนหรือบริษัทจัดการในกรณีท่ีความเสียหายดังกล่าว

เกดิจากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทําผิดโดยจงใจ หรือการไม่ปฏิบัติตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษัทจดัการ  

 

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอํานาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ของกองทุน

รวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหนา้ท่ีดูแลรักษาประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุน และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ ผูดู้แลผลประโยชน์รายเดิมมีหนา้ท่ีดําเนินการตามท่ี

จําเป็นเพือ่ใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวรวมถึงการลง

ลายมือชื่อในหนังสือเพือ่รับรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ดู้แลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการ

เปล่ียนแปลงผูดู้แลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการ งดเวน้กระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหนา้ท่ี ในการดูแลรักษาประโยชน์ของ

ผูถื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบังคับคดีกบัผูดู้แลผลประโยชน์เพือ่ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนท้ัง

ปวงได ้

 

ผูดู้แลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระทําการอันเป็นการขัดกบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ

กระทําน้ันจะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ของผูดู้แลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ่ื้น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทน

ในการทําหนา้ท่ีเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ หรือเป็นการดําเนินการในลักษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบกอ่นอย่างเพยีงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มูลดังกล่าวมิไดแ้สดงการคัดคา้น 

 

ในกรณีท่ีการดําเนินการใดตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาํเนินการขอมติ ให้

ผูดู้แลผลประโยชน์มีอํานาจดําเนินการตามท่ีจําเป็นเพือ่ขอมตขิองผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

 

เงื่อนไขการเปล่ียนผูดู้แลผลประโยชน์ :  

 

บริษัทจัดการจะเปล่ียนตัวผูดู้แลผลประโยชน์เม่ือเกดิกรณีใดกรณีหน่ึงหรือท้ังหมดดงัตอ่ไปน้ี ท้ังน้ี โดยไดรั้บความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เม่ือบริษัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตัง้ผูดู้แล

ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรไม่นอ้ยกว่า 90 วัน  

(2) มีคําสัง่ศาลใหผู้ดู้แลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจัดการหรือผูดู้แลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัตติามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีตกลงไว ้
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ผูดู้แลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแตง่ตัง้ผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอี้กฝ่ายหน่ึง

ทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 30 วัน  

(4) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือ

กรณีอ่ืนใดอันจะมีผลใหบ้ริษัทจัดการและผูดู้แลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบั

ประกาศ คําสัง่ ระเบียบ และขอ้บังคับดังกล่าว ท้ังน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิม่

ภาระหนา้ท่ีแกผู่ดู้แลผลประโยชน์ และผูดู้แลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหนา้ท่ีดังกล่าวตอ่ไป ผูดู้แลผลประโยชน์มี

สิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหนา้เป็นลายลักษณ์อักษร

เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 90 วัน  

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกว่ากึง่หน่ึงของจํานวน

หน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหมี้การเปล่ียนแปลงผูดู้แล

ผลประโยชน์  

(6) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบัติของผูดู้แลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนินการใหผู้ดู้แลผลประโยชน์จัดการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วัน นับ

แต่วันท่ีบริษัทจัดการทราบเหตุดังกล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดังกล่าวใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันท่ีแกไ้ขเสร็จส้ิน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์มิไดทํ้าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูดู้แลผลประโยชน์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีครบกาํหนดเวลาใหแ้กไ้ข เม่ือไดรั้บอนุญาตจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์อ่ืนแทนผูด้แูลผลประโยชน์เดมิโดยพลัน  

(7) ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์นําขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วกบัการจัดการกองทุน หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเกีย่วขอ้งไปเปิดเผย 

หรือใชใ้นทางท่ีกอ่หรืออาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสียหายตอ่กองทุนหรือกอ่ใหเ้กดิประโยชน์แกผูดู้แลผลประโยชน์เอง 

บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์ไดทั้นที  

เน่ืองจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมีผูดู้แลผลประโยชน์ 

ดังน้ัน ในกรณีท่ีผูดู้แลผลประโยชน์หมดหนา้ท่ีลงตามขอ้ 2 ผูดู้แลผลประโยชน์น้ันจะตอ้งทําหนา้ท่ีผูด้แูลผลประโยชน์

ของกองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานท้ังหมดของกองทุนน้ัน ตลอดจนถึงการ

ดําเนินการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพือ่ใหก้ารโอนทรัพย์สินและเอกสารท้ังหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้กผู่ดู้แลผลประโยชน์

รายใหม่จะเสร็จส้ิน และผูดู้แลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหนา้ท่ีไดทั้นที หรือปฏิบัติตามคําสัง่ของบริษัทจดัการ 

ท้ังน้ี ตอ้งไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

ในกรณีผูดู้แลผลประโยชน์กระทําการอันเป็นการขัดแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เขา้

ขอ้ยกเวน้ใหก้ระทําได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยสําคัญและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอํานาจ

บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูดู้แลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานท่ีเกบ็รักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :  
ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และหรือ 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดนิแดง กทม 10400 และหรือ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ  

ผูรั้บฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ 



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 6MQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  88 

 

3. ผูส้อบบัญชี :  

ชื่อ : นางสุวิมล กฤตยาเกยีรณ์  

ท่ีอยู่ : 2 6บริษัท สอบบัญชี ด ีไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 2 6 

2 6โทรศัพท์  02 2595300  

 

ชื่อ : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 

2 6บริษัท สอบบัญชี ด ีไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต

คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 2 6 

2 6โทรศัพท์  02 2595300  

 

หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบัญชี โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 

 

4. นายทะเบียนหน่วยลงทนุ :  

 

ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู่ : ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบัติการบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ายบริการธุรกจิหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19  

เลขท่ี 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

2 6โทรศัพท์ 0 2470 1976-83 

 

5. ผูจั้ดจาํหน่าย :  

 

ไม่มี  

 

6. ผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซื้ อคืน :  

 

ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จํากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู่ : 2 61 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2888 8888  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ :  

 

2 6บริษัทจัดการอาจแตง่ตัง้ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิม่เติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขาย2 6หรือรับซ้ือ

คืน2 6หน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแตง่ตัง้หรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขาย2 6หรือรับซ้ือ

คืน2 6หน่วยลงทุนใหสํ้านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกคร้ัง ในกรณีของการแต่งตัง้ผูส้นับสนุนการขาย26หรือรับซ้ือ

คืน2 6หน่วยลงทุนเพิม่เติม ผูส้นับสนุนการขาย2 6หรือรับซ้ือคืน26หน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ี

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพือ่ทําหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน 

โดยผูส้นับสนุนการขาย2 6หรือรับซ้ือคืน2 6หน่วยลงทุนท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจะตอ้งปฏิบัติงานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบั

ผูส้นับสนุนการขาย2 6หรือรับซ้ือคืน2 6หน่วยลงทุนท่ีปฏิบัตหินา้ท่ีอยู่กอ่นแลว้  
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6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) ไดรั้บค่าธรรมเนียมสําหรับการทําหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามสัญญาทางธุรกจิ

เกีย่วกบัการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษัทจดัการ  

(2) บอกเลิกสัญญาทางธุรกจิเกีย่วกบัการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ

สนับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

 

6.2 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) จัดใหมี้สถานท่ีสําหรับจัดวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มูลตา่ง ๆ  ของกองทุน ณ สํานักงานใหญ่ และสาขา (ถา้มี) 

รวมท้ังดําเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน รวมท้ังขอ้มูลและเอกสารอันจําเป็น  

(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปขอ้มูลสําคัญท่ีผูล้งทุนควรทราบ 

คู่มือผูล้งทุน คําขอเปิดบัญชีกองทุน คําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน คําสัง่ขายหน่วยลงทุน คําขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุน

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คําขอใชบ้ริการสับเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มูล

เกีย่วกบักองทุนท่ีจําหน่าย หรือเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบักองทุน ใหแ้กผู่ส้นใจจะลงทุน ตามท่ีบริษัทจดัการได ้

จัดเตรียมให ้ 

(3) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงค์จะจัดทําหรือใชเ้อกสารใด ๆ  ท่ีเกีย่วขอ้งกบับริษัทจดัการ หรือ

กองทุน ซ่ึงบริษัทคู่สัญญาหรือบุคคลอ่ืนใดเป็นผูจ้ดัทําขึ้น ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะเป็นผูรั้บผิดชอบในความ

เสียหายท่ีเกดิขึ้ นเน่ืองจากเอกสารหรือขอ้มูลดังกล่าวน้ันเองท้ังส้ิน  

(4) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทําหนา้ท่ีเป็นตัวแทนของผูล้งทุนจะตอ้งทําสัญญากบัผู ้

ลงทุนท่ีครอบคลุมขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของบริษัทนายหนา้ และตอ้งไม่มีขอ้ความท่ี

ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อลูกคา้จากการกระทําหรือละเวน้การกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุน

การขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผย

ใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีท่ีปฏิบัติแตกต่างจากการซ้ือกบับริษัทจดัการโดยตรง  

(5) กรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชือ่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

(Omnibus Account) ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีปฏิบัติ ดังน้ี  

(ก) มีระบบในการปฏิบัติงานท่ีทําใหมั้น่ใจไดว่้าลูกคา้จะไดรั้บการปฏิบัติอย่างสุจริตและเป็นธรรมเกีย่วกบัการจัดทํา

บัญชีรายชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงไม่เปิดเผยชื่อ  

(ข) ตรวจสอบหรือดําเนินการใหมี้การตรวจสอบว่า มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบัญชี Omnibus Account 

ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมด  

(ค) แจง้บริษัทจัดการจะทราบโดยทันทีเม่ือปรากฏว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบัญชีน้ันถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนใดเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท้ังหมด  

(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกนิกว่าหน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ี

จําหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมดของกองทุนใด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบัญชดีังกล่าว  

(จ) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนประสงค์จะปฏิบัตติ่อลูกคา้ในเร่ืองใด ซ่ึงมีผลทําใหลู้กคา้

ไดรั้บเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยช่ือ ผูส้นับสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุนทราบ และจัดใหมี้หลักฐานท่ีแสดงว่า ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรับเงือ่นไขและ

สิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกนัน้ันแลว้ โดยเงื่อนไขตอ้งไม่ขดักบัหลักเกณฑข์องสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(6) กรณีขายหน่วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ตอ้งจัดทําบันทึกขอ้มูลส่วนตัว (Customer’s Profile) ของผูล้งทุนแต่ละ

รายท่ีเปิดบัญชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วย
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ลงทุนมีหนา้ท่ีปรับปรุงขอ้มูลดังกล่าวใหเ้ป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) ใหข้อ้มูลหรือเอกสารใด ๆ  ท่ีจําเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน รวมท้ังการแจง้สิทธิตา่ง ๆ  ท่ีผูล้งทุนควรทราบ และ

ตอ้งปฏิบัติต่อผูล้งทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั  

(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มูลดังต่อไปน้ี ใหผู้ล้งทุนทราบ  

(ก) รายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งท่ีทําธุรกจิเกีย่วขอ้งกบัการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

(ข) ชื่อ ท่ีอยู่ของบริษัทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนรวมท้ังชื่อ ท่ีอยู่ และเลขประจําตัวของพนักงาน

ของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีทําหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคนืหน่วย

ลงทุน  

(ค) ความเส่ียงท่ีเกีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนไดรั้บคาํแนะนําตลอดจนรับทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกีย่วกบั

ความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(9) จัดทําหลักฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคนื

หน่วยลงทุนมิไดมี้การใหค้ําแนะนําใดๆแกผู่ล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีการลงทุนในหน่วยลงทุนเกดิจาก

ความประสงค์ของผูล้งทุนหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  

(10) รับชําระเงินค่าจองซ้ือ หรือค่าซ้ือหน่วยลงทุน และรับเอกสารท่ีเกีย่วขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคนืหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน  

(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลักฐาน เพือ่ใหมั้น่ใจว่าเป็นบุคคลเดยีวกนั รวมถึง

ตรวจสอบขอ้มูลท่ีเกีย่วขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคนืหน่วยลงทุน  

(12) ขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามมูลค่าท่ีบริษัทจดัการคํานวณและประกาศมูลค่าตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือชี้ ชวน

ของกองทุน ท้ังน้ี ไม่รวมถึงการเรียกเกบ็ค่าบริการอ่ืนใดท่ีธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได ้ตามกฎหมายท่ีควบคุมการ

ประกอบธุรกจิของธนาคารพาณิชย์กาํหนดไว ้ 

(13) จดัทําและส่งมอบหลักฐานการรับเงินค่าจองซ้ือ หรือการซ้ือหน่วยลงทุน  

(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทรัพย์สินหรือเงินอ่ืนใด รวมถึงส่งมอบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอ่ืนใดใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  

(15) ยืนยันการซ้ือ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

(16) คืนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ท่ี้ไม่ไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคาํสัง่ของบริษัทจดัการ  

(17) รับขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

(18) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คําสัง่ หนังสือซักซอ้ม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง ซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัการทําหนา้ท่ีของผูส้นับสนุนการขายหรือรับ

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ท้ังท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีจะมีขึ้ นในอนาคต  

 

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

 

ไม่มี  

 

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

 

ไม่มี  
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9. ที่ปรึกษา :  

 

ไม่มี  

 

10. ผูป้ระกัน (กรณีกองทนุมีประกนั) :  

 

ไม่มี 

 

11. ผูร้ับมอบหมายงานดา้นการจัดการลงทุน (Outsource) :  

 

ไม่มี  

 

12. คณะตวัแทนผูถ้ือหน่วยลงทนุ (เฉพาะกอง Country Fund) :  

 

ไม่มี  

 

13. สิทธหินา้ที่และความรบัผดิชอบของผูถ้ือหน่วยลงทนุ :  

 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

 

บริษัทจัดการมีขอ้ผูกพนัท่ีจะตอ้งรับซ้ือคนืหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนยินยอมใหบ้ริษัท

จัดการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามท่ีกาํหนดไวใ้นหัวขอ้ "เงื่อนไขการลงทุน" ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทจัดการดําเนิน การ

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหัวขอ้ "การเล่ือนกาํหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแกผู่ถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่

ขายไม่รับซ้ือคืนไม่สับเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่"  

เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัต ิดังน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขาย

คืนหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอัตราส่วนและวันเวลาท่ีบริษัทจัดการกาํหนดได ้ 

 

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :  

 

ไม่มี  

 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธกีารขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมาย่ืนคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลักฐานต่างๆ  

ผูรั้บโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกต็่อเม่ือนายทะเบียนไดบั้นทึกชื่อผูรั้บโอน
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หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะทําการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยังผูรั้บโอนภายใน 

30 วันนับแต่วันรับคําขอโอนหน่วยลงทุน ท้ังน้ี ผูรั้บโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาท่ี

นายทะเบียนนัดหมาย  

 

13.4. ขอ้จํากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

 

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ 

ในกรณีต่อไปน้ี 

 

1. การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะทําใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดยีวกนัใดเกนิขอ้จํากดัการ

ถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จาํกดัการ

ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษัทจดัการ และท่ีแกไ้ขเพิม่เติมในอนาคต 

 

2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ ่และ/หรือผูมี้เงินลงทุนสูง ตามท่ีประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

 

3. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัตหินา้ท่ีท่ีเกีย่วขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ท้ังน้ี ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA 

เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นภายใตหั้วขอ้ 20 ของโครงการจัดการกองทุนรวม เร่ือง "ขอ้กาํหนดเกีย่วกบั FATCA และ

กฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกนั" 

 

13.5. สิทธิในการลงมติเพือ่แกไ้ขเพิม่เติมโครงการจัดการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพือ่ทําการแกไ้ขเพิม่เติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ ซ่ึงเป็นไปตามหัวขอ้ "การขอมติ

ของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจัดการ" ในส่วนรายละเอียด

โครงการจัดการกองทุนรวม และในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของ

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลักทรัพย์ท่ีเป็นเจา้ของบัญชแีบบไม่เปิดเผยชื่อ

ผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกนิกว่า

หน่ึงในสามของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมด ท้ังน้ี เป็นไปภายใตหั้วขอ้ "การขอมติของผูถื้อหน่วย

ลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจดัการ

กองทุนรวม 

 

13.6. สิทธิในการไดรั้บเงินคืนเม่ือเลิกโครงการ :  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินคืนเม่ือโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจดัใหมี้ผูช้าํระบัญชีท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูชํ้าระบัญชี โดยจะไดด้ําเนินการใหมี้การจาํหน่ายทรัพย์สินของโครงการ ชําระ

ภาระหน้ีสินและแจกจ่ายเงินคืนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไวภ้ายใตหั้วขอ้ "การชําระบัญชีเม่ือเลิก

กองทุน"  
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13.7. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  :  

 

สิทธิในการจํานําหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจํานําไดต้ามกฎหมาย ท้ังน้ี นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการ

จํานําใหแ้กผู่รั้บจํานําท่ีเป็นสถาบันการเงินเท่าน้ัน  

 

13.8. อ่ืน ๆ :  

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรับผิดจํากดัเพยีงไม่เกนิค่าหน่วยลงทุนท่ียังส่งใชแ้กบ่ริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงค์ในการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ  

ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับท่ีจะผูกพนัตามขอ้กาํหนดในขอ้ผูกพนัซ่ึงลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ท่ี

ไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคนืเงินทุนไดไ้ม่เกนิไปกว่าส่วน

ของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดรั้บประโยชน์ตอบแทน

หรือการคืนเงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ  ดว้ย  

 

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธใินหน่วยลงทุน :  

 

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

 

- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

 

14.2. เงือ่นไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

 

เม่ือบริษัทจัดการหรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนไดรั้บใบคาํขอเปิดบัญชแีละใบคาํสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน

ของกองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชัดเจนพรอ้มหลักฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้ "เอกสารหลักฐาน

ในการขอเปิดบัญชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ําระเงนิค่าซ้ือหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ 

หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจัดการจะดาํเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิ

ใหแ้กผู่จ้องซ้ือหรือผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลักฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูสั้ง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีท่ีจะมารับสมุด

บัญชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือชือ่ในบัตรตวัอย่างลายมือชือ่และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ชื่อผูจ้องซ้ือหรือผูสั้ง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเม่ือบริษัทจดัการ

ไดรั้บชําระค่าซ้ือหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูสั้ง่ซ้ือน้ันไดรั้บการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท

จัดการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลักฐานแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลักฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจัดการจะจดแจง้ชื่อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อ

หน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือชือ่ร่วมกนัในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพือ่สัง่ซ้ือหรือ

ขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมท้ังเป็นผูไ้ดรั้บเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน  
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อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จํานวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินท่ีผู ้

ลงทุนชําระเป็นค่าซ้ือหน่วยลงทุนตามคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการไดรั้บจดัสรรหน่วย

ลงทุน ท้ังน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรับรายการอีกคร้ังเพือ่แสดงจาํนวน

หน่วยลงทุนท่ีไดรั้บจัดสรร  

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุน เพือ่ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

สามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอ่ืนได ้

 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจําเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมตอ้งจดัทําใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้กผู่ ้

ถือหน่วยลงทุน  

 

15. กาํหนดเวลา วิธกีาร และขอ้จาํกัดในการจ่ายเงินปันผลแกผู่ถ้ือหน่วยลงทุน :  

 

ไม่มี  

 

16. วิธกีารชาํระเงินหรือทรัพยส์ินอืน่ใหแ้ก่ผูถ้ือหน่วยลงทุน :  

 

16.1 หากมีการผิดนัดชําระหน้ีหรือมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวม

จะไม่สามารถชําระหน้ีได ้บริษัทจัดการจะรับชําระหน้ีดว้ยทรัพย์สินอ่ืนท้ังท่ีเป็นหลักประกนัและมิใช่หลักประกนัเพือ่

กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อก

ตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดชําระหน้ี ดังน้ี  

 

16.1.1 กรณีท่ีบริษัทจัดการไดบั้นทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย์  

16.1.1.1 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย์ ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ใน

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วันท่ีบริษัทจัดการไดบั้นทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูย์เป็นผูมี้สิทธิ

ในเงินไดสุ้ทธิจากทรัพย์สินท่ีไดจ้ากการรับชําระหน้ี  

16.1.1.2 เม่ือไดรั้บทรัพย์สินมาจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงนิไดสุ้ทธิจาก

ทรัพย์สินท่ีไดจ้ากการรับชําระหน้ี มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ายทรัพย์สินท่ีได ้

จากการรับชําระหน้ีในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําไดโ้ดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสําคญั เวน้แต่

กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรัพย์สินท่ีไดจ้ากการรับชําระหน้ีตกลงรับชําระหน้ีดว้ยทรัพย์สิน

ดังกล่าวแทนเงิน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจัดการยังไม่สามารถจาํหน่ายทรัพย์สินท่ีไดจ้ากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการอาจจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย์สินน้ันได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง 

รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรัพย์สินน้ัน  

16.1.1.3 เม่ือมีเงินไดสุ้ทธิจากทรัพย์สินท่ีไดจ้ากการรับชําระหน้ีดว้ยทรัพย์สินอ่ืนในแตล่ะคร้ัง บริษัทจัดการจะเฉล่ีย

เงินไดสุ้ทธิจากทรัพย์สินท่ีไดจ้ากการรับชําระหน้ีคืนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ันภายใน 45 วัน

นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกีย่วกบัการเฉล่ียเงนิคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคนื เวน้แต่สํานักงานคณะกรรมการ 



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีตา่งประเทศ 6MQ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  95 

 

ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอย่างอ่ืน  

16.1.1.4 เม่ือมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศูนย์แลว้ ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมไดรั้บ

ชําระหน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัตติามความในขอ้ 16.1.1.3 

โดยอนุโลม  

  

16.1.2 กรณีท่ีบริษัทจัดการไม่ไดบั้นทึกมูลค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย์  

16.1.2.1 กอ่นการรับชําระหน้ีดว้ยทรัพย์สินอ่ืนท่ีมิใช่หลักประกนัในแต่ละคร้ัง บริษัทจัดการจะตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามมติพเิศษ  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามวรรคหน่ึง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกีย่วกบัทรัพย์สินท่ี

กองทุนรวมจะไดจ้ากการรับชําระหน้ี มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและความจําเป็นในการ

รับชําระหน้ี  

16.1.2.2 เม่ือไดรั้บทรัพย์สินมาจากการรับชําระหน้ี บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่า

ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรัพย์สินน้ันเพือ่ใชใ้นการคํานวณมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รวมตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนกาํหนดโดยไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดําเนินการกบัทรัพย์สินดังกล่าวดังน้ี  

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจัดการอาจมีไวซ่ึ้งทรัพย์สินดังกล่าว

ต่อไปเพือ่เป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมกไ็ด ้ 

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจัดการจะจาํหน่ายทรัพย์สิน

ดังกล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระทําไดโ้ดยคํานึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ และในระหว่างท่ี

บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม  

 

16.1.3 ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชําระหน้ีได ้บริษัท

จัดการจะดําเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วันท่ีมีพฤติการณ์ว่าผูอ้อกตรา

สารหน้ีหรือลูกหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชําระหน้ีได ้เป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรัพย์สินอ่ืนท่ีไดจ้ากการ

รับชําระหน้ีกไ็ด ้ท้ังน้ี ในการดําเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ตอ้งนําตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวมคํานวณ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม  

 

เงื่อนไขเพิม่เติม :  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละคร้ังตามขอ้ 16.1.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตผุลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรัพย์สินท่ี

ไดจ้ากการรับชําระหน้ีไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงนิคืนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได ้

สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายกไ็ด ้ท้ังน้ี หาก

ไดมี้การจําหน่ายทรัพย์สินท่ีไดจ้ากการรับชําระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงินไดสุ้ทธิน้ันไม่คุม้กบัภาระ

ค่าใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจัดการอาจนําเงินไดสุ้ทธิดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นมูลคา่ทรัพย์สินสุทธิของ

กองทุนรวมกไ็ด ้ 
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16.2 วิธีการชําระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนดว้ยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนแทนเงิน 

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงนิ และจะชําระค่าขายคนืหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอ่ืนแทน บริษัทจัดการจะตอ้งไดรั้บมติพเิศษใหช้าํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

อ่ืนแทนเงินได ้

 

การชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏ

ชื่อตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีกาํหนด เท่าน้ัน  

 

17. การจัดทาํทะเบยีนหน่วยลงทนุ การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีจัดใหมี้ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑท่ี์ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

 

ใหสั้นนิษฐานไวก้อ่นว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอ่ืน รวมท้ังการใหสิ้ทธิหรือการ

จํากดัสิทธิใด ๆ  แกผู่ถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระทําตามขอ้กาํหนดใน

ขอ้ผูกพนัหรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไดด้ําเนินการตามอํานาจหนา้ท่ีแลว้ 

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่วยลงทุน ใน

กรณีดังน้ี 

(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนเกนิขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑเ์กีย่วกบัขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษัทจดัการ 

(ข) การโอนหรือการจํานําหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีท่ีเกีย่วขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

(ค) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมท่ีเสนอขายต่อผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูมี้เงิน

ลงทุนสูง และการโอนหน่วยลงทุนจะทําใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบันหรือผูล้งทุนรายใหญ ่ตามท่ีกาํหนด

ในโครงการจัดการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 

 

18. ขอ้จาํกัดการถือหน่วยลงทุน :  

 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกนิหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้

ท้ังหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยหลักเกณฑ์

เกีย่วกบัขอ้จํากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษัทจัดการ 

 

19. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอมตขิองผูถ้อืหน่วยลงทนุ :  

 

การดําเนินการใดท่ีโครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท

จัดการกองทุนรวมไดด้ําเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนท้ัง

ปวงเห็นชอบใหด้ําเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพนัตามมต ิ
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มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหด้ําเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแยง้กบัหลักเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมาย ใหถื้อว่ามติน้ัน

เสียไป 

 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพือ่แกไ้ขขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ตอ้งไดรั้บมติ

พเิศษของผูถื้อหน่วยลงทุน (มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีคะแนนเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจํานวนหน่วยลงทุน

ท้ังหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงเขา้ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจาํนวนหน่วยลงทุนท้ังหมดของผู้

ถือหน่วยลงทุนซ่ึงส่งหนังสือแจง้มตแิละมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วย

ลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนนอกจากจะตอ้งปฏิบัตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกบัการขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ี

กาํหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั หรือท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามท่ีกาํหนดในประกาศน้ีแลว้ ให้

เป็นไปตามหลักเกณฑเ์พิม่เติมดังต่อไปน้ีดว้ย 

 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ตอ้งไดรั้บมติเสียงขา้งมากหรือมติพเิศษของจาํนวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบ แลว้แต่

กรณี 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ตอ้งไดรั้บมตเิสียงขา้ง

มากหรือมติพเิศษของจํานวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ตอ้งไดรั้บมตเิสียงขา้งมากหรือมติ

พเิศษของจํานวนหน่วยลงทุนแตล่ะชนิดท่ีไดรั้บผลกระทบ แลว้แต่กรณี 

 

20. วิธกีารแกไ้ขเพ่ิมเตมิขอ้ผูกพัน :  

 

การแกไ้ขเพิม่เติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระสําคัญท่ีเป็นไป

ตามและไม่ขัดหรือแยง้กบัพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑท่ี์ออกโดย

อาศัยอํานาจของกฎหมายดังกล่าว ใหถื้อว่าขอ้ผูกพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพิม่เติมน้ันมีผลผูกพนัคู่สัญญา 

 

การแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ผูกพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคญัตอ้งไดรั้บมติพเิศษของผูถื้อ

หน่วยลงทุน ท้ังน้ี เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ใหร้วมถึง 

 

(ก) ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุน 

(ข) ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอ่ืนตามขอ้ 6 ของประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 

(ค) ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการรับชําระหน้ีดว้ยทรัพย์สินอ่ืน  

(ง) ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการประกนัตามขอ้ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทน. 19/2554 กรณี

กองทุนรวมมีประกนั และขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เติมสัญญาประกนัในเร่ืองใด ๆ  อันมีผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

เสียผลประโยชน์ 

(จ) เร่ืองท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 

การแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ผูกพนัในลักษณะดังต่อไปน้ี ใหมี้ผลผูกพนัเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากผูดู้แลผลประโยชน์ โดยไม่

ตอ้งไดรั้บมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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(ก) เป็นการแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ผูกพนัใหมี้สาระสําคัญสอดคลอ้งกบัโครงการจัดการกองทุนรวมท่ีแกไ้ขเพิม่เตมิโดยไดรั้บ

มติโดยเสียงขา้งมากหรือมติพเิศษของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

แลว้แต่กรณี หรือ 

(ข) ผูดู้แลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัน้ันเหมาะสม มีความจาํเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ 

  

การแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ผูกพนัไม่ว่ากรณีใดตอ้งกระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูมี้อํานาจลงนามผูกพนับริษัท

จัดการกองทุนรวมและผูดู้แลผลประโยชน์ พรอ้มท้ังประทับตราบริษัท (ถา้มี)  

 

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดใหมี้ขอ้ผูกพนัเปิดเผยไว ้ณ ท่ีทําการและเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวมเพือ่ใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได ้รวมท้ังจัดส่งสรุปการแกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ผูกพนัพรอ้มท้ังเหตผุลและความจําเป็นใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจําปีของกองทุนรวม  

 

21. การระงับขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

 

21.1. การระงับขอ้พพิาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

 

21.2. รายละเอียดเพิม่เติม :  

 

22. การเลิกกองทุนรวม :  

 

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :  

 

1. เม่ือมีจํานวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือนอ้ยกว่า 35 รายในวันทําการใด ๆ   

2. เม่ือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีท่ีบริษัทจัดการกระทําการหรืองด

เวน้กระทําการจนกอ่ใหเ้กดิความเสียหายแกก่องทุนรวมหรือไม่ปฏิบัติหนา้ท่ีของตน  

3. เม่ือไดรั้บความเห็นชอบตามมตเิสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกนิกึง่หน่ึงของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ี

จําหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมดของโครงการจดัการ  

4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพกิถอนการอนุมัติใหจ้ัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป หาก

ปรากฏว่า  

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกนิกว่าหน่ึงในสามของ

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีจําหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมดของกองทุนรวมน้ัน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(ข) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดําเนินการใด ๆ  หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็นหรือตกลงกบั

บุคคลอ่ืน อันเป็นการปกปิดหรืออําพรางลักษณะท่ีแทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั

ใดท่ีประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกนิกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ท้ังหมดของกองทุนรวม

เพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป  

5. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพกิถอนการอนุมัติใหจ้ัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัย

ว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปเพือ่การแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
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เป็นการเฉพาะ หรือเพือ่เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกจิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และ

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้ําเนินการแจง้บริษัทจัดการจะหรือบุคคลท่ีเกีย่วขอ้งทําการช้ีแจง แสดงเหตุผล 

ขอ้เท็จจริง และหลักฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีการชี้ แจง หรือชี้ แจงแลว้แต่ไม่อาจพสูิจน์หรือทําใหเ้ชื่อไดว่้าการจดัตัง้

กองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปอย่างแทจ้ริง และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัท

จัดการจะทําการแกไ้ข หรือดําเนินการใด ๆ  และบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนินการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือดําเนินการแลว้แต่ไม่สามารถทําใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไปอย่างแทจ้ริง  

6. เม่ือกองทุนครบกาํหนดอายุโครงการ  

 

22.2. การดําเนินการของบริษัทจัดการเม่ือเลิกกองทุนรวม :  

 

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอย่างอ่ืน เม่ือปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 บริษัทจัดการจะดาํเนินการดังตอ่ไปน้ี

เพือ่เลิกกองทุน  

(ก) ยุติการรับคําสัง่ซ้ือและคําสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1   

(ข) แจง้ใหผู้ท่ี้เกีย่วขอ้งทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 โดยวิธีการดังน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

(2) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

(3) แจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจัดไวบ้นเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1  

เพือ่รวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระทําไดเ้พือ่ชําระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ  

(ง) ชําระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจาํนวนเงินท่ีรวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทํา

การนับแต่วันทําการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 และเม่ือไดด้ําเนินการชําระค่ารับซ้ือคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อว่าเป็น

การเลิกกองทุน  

เม่ือไดด้ําเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว้ หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดําเนินการตาม (ค) 

บริษัทจัดการจะดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการชําระบัญชีของ

กองทุนรวม  

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุท่ีทราบกาํหนดการเลิกกองทุนล่วงหนา้ บริษัทจัดการจะดําเนินการ ดังต่อไปน้ี  

(ก) แจง้ใหผู้ท่ี้เกีย่วขอ้งทราบกอ่นวันเลิกกองทุนไม่นอ้ยกว่า 5 วันทําการโดยวิธีการดังน้ี 

(1) แจง้เป็นหนังสือถึงผูดู้แลผลประโยชน์ 

(2) แจง้สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบท่ีจัดไวบ้นเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(3) แจง้ตลาดหลักทรัพย์ในกรณีท่ีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ันเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

(ข) ดําเนินการดว้ยวิธีการใด ๆ  เพือ่ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเร่ืองดังกล่าวกอ่นวันเลิกกองทุนรวม

เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ขอ้มูลไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพมิพ ์

หรือโดยจัดใหมี้ขอ้มูลเร่ืองดังกล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ 

(ค) จําหน่ายทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ของกองทุนรวมเพือ่รวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงนิฝาก

ประเภทออมทรัพย์ และตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีกาํหนดระยะเวลาใชเ้งนิคืนเม่ือทวงถาม ใหเ้สร็จส้ินกอ่นวันเลิกกองทุน  
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23. การชาํระบัญชีเมือ่เลิกกองทุน :  

 

บริษัทจัดการจะจัดใหมี้การชําระบัญชี โดยจะแตง่ตัง้ผูช้ําระบัญชีท่ีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ

เพือ่ทําหนา้ท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินท่ีคงเหลือจากการชําระหน้ีสินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุน 

รวมท้ังทําการอย่างอ่ืนตามแต่จําเป็นเพือ่ชําระบัญชีกองทุนใหเ้สร็จส้ิน ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลําเนาในประเทศไทยและไม่ไดแ้จง้ไวเ้ป็น

อย่างอ่ืน บริษัทจัดการจะอา้งอิงท่ีอยู่ของบริษัทจัดการเป็นภูมิลําเนาเพือ่การวางทรัพย์ในกรณีท่ีตอ้งมีการวางทรัพย์ 

สําหรับค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวมและผู้

ชําระบัญชีจะดําเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้กผู่ถื้อหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยู่ตามสัดส่วน

จํานวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ  

เม่ือไดช้ําระบัญชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ําระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสํานักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงคา้งอยู่ใหผู้ช้ําระบัญชจีัดการ

โอนทรัพย์สินดังกล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

โครงการจัดการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิม่เติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม 
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คู่มือผูล้งทุน Investor Guide  
สิทธิของผูล้งทุน Rights of Investors  

1. สิทธิในการไดรั้บทราบรายชื่อบริษัทจัดการทุกแห่งท่ีไดม้อบหมายใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นตวัแทน

สนับสนุนเพือ่การขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการรับทราบขอ้มูลเกีย่วกบัชื่อ ท่ีอยู่ ของบริษัทจัดการ ผูจ้ัดจําหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนสนับสนุน  

รวมท้ังชื่อ  ท่ีอยู่ และเลขประจําตัวของพนักงานผูทํ้าหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดงักล่าว 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. สิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกบัความเส่ียงท่ีเกีย่วขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดรั้บคําแนะนําเพือ่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน  

ตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกีย่วกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการไดรั้บทราบขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญตอ่สิทธิประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อการตดัสินใจ

ลงทุน  เช่น  การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการเพือ่การควบกองทุนรวมหรือการรวม

กองทุนรวม The right to obtain the facts which substantially affect the rights and benefits of investors or 

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

5. สิทธิในการไดรั้บทราบขอ้มูลเกีย่วกบัความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตัวแทน

อาจไดรั้บจากการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรับการติดต่อในลักษณะท่ีเป็นการขายโดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ (Cold Calling)*  

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

investor shall have the following rights: 

1) ขอทราบชื่อผูต้ิดต่อ ชื่อนิติบุคคลท่ีผูต้ิดต่อสังกดั To request the name of contact person and name of juristic  

person which the person making contact performs duties for.  

2) วัตถุประสงค์ในการติดต่อ The objective of the contact.  

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

7. สิทธิของผูล้งทุนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบันท่ีจะยกเลิกคําสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีเป็นการ

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 

ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการรอ้งเรียนโดยทางวาจาท่ีมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรท่ี

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

concerning. 

 การดําเนินธุรกจิของบริษัทหรือตัวแทน    หรือ the operation of the Company or its distributors, or 

 การปฏิบัติหนา้ท่ีของพนักงานบริษัทหรือของตวัแทนอย่างมีนัยสําคัญ    หรือ the performance of duties by the 
staff of the Company or its distributors, or 

 เกีย่วกบัการปฏิบัติท่ีผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือคําสัง่ของทางราชการท่ีบริษัทหรือตวัแทนตอ้งถือปฏิบัติ เช่น กระทํา
ไม่สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขัดต่อโครงการจัดการกองทุนรวม หรือหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือการ

เปิดเผยขอ้มูลสําคัญต่อลูกคา้ หรือการกระทําใดๆท่ีกอ่ใหเ้กดิความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกคา้  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 

 บริษัทจัดการ  Management Company  
ส่วนบริการลูกคา้  

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จํากดั 

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

กรุงเทพฯ 10400 

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

 Customer Service Department 

 Kasikorn Asset Management Co., Ltd. 

400/22 KASIKORNBANK Bldg. 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road Samsen Nai, Phaya Thai 

Bangkok 10400  Telephone No. 0-2673-3888 Facsimile No. 0-2276-2239   

e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com 

 ฝ่ายกาํกบัธุรกจิจัดการลงทุน   
 สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900   

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

 The Office of the Securities and Exchange Commission Thailand 

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

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

 ผูส้นับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง   All fund selling agents 
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