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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี�  3 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 
K Fixed Income 3 Years A Fund Not for Retail Investors : KFI3YA-AI 

 
(กองทุนนี	 มีการลงทุนกระจุกตวัในตราสารของผูอ้อกรายใดๆเกินกว่า 15% ของ NAV ดงันั	น หากผูอ้อก 

ตราสารมีปัญหาดา้นฐานะการเงินหรือผิดนัดชาํระหนี	  ท่านอาจสญูเสียเงินตน้จาํนวนมากได)้ 
 
คาํเตือน 
 
ขอ้ความในหนังสือชี	 ชวนมิใช่คาํแนะนําทางดา้นภาษี บญัชี กฎหมาย หรือกฎระเบียบใดๆ ขอ้มลูใดๆ ที5บริษัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายของบริษัทจดัการใหแ้ก่ผูล้งทุน (โดยลายลกัษณ์อกัษรหรือทางวาจา) มิใช่คาํแนะนําในการลงทุนใน
กองทุน และมิไดเ้ป็นการรับรองหรือรับประกนัผลตอบแทนที5จะไดจ้ากการลงทุนในกองทุนตามที5ประมาณการไว ้ผูที้5
สนใจจะลงทุนในกองทุนควรมั 5นใจว่า ตนมีความเขา้ใจในลกัษณะของกองทุนและประเมินความสามารถในการยอมรับ
ความเสี5ยงและสถานะทางการเงินของตน ดงันั	น ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือชี	 ชวน ซึ5งรวมถึงประโยชน์และความ
เสี5ยงที5เกี5ยวขอ้งและวิเคราะหก์ารลงทุนในกองทุนดว้ยตนเอง ก่อนการตดัสินใจลงทุน  

การลงทุนในกองทุนนี	 เหมาะกับผูล้งทุนที5สามารถรับความเสี5ยงจากการสูญเสียเงินลงทุนทั	งหมดหรือบางส่วนได ้
เนื5องจากเงินลงทุนในกองทุนไม่ใช่เงินฝากหรือภาระผูกพนัของธนาคารหรือสถาบนัการเงินต่อผูล้งทุน และไม่ไดร้บัการ
คํ	าประกนัจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินใดๆ รวมทั	ง กองทุนมีอายุโครงการประมาณ 3 ปี ผูล้งทุนจึงไม่สามารถขาย
คืนหน่วยลงทุนก่อนครบกาํหนดอายุโครงการได ้

หน่วยลงทุนในกองทุนอยู่ภายใตข้อ้จาํกดัการโอนและการขายต่อ ซึ5งหน่วยลงทุนนี	 อาจจะโอนหรือขายต่อไม่ได ้เวน้แต่ 
ไดร้บัอนุญาตตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และกฎหมาย ก.ล.ต. ตามที5แกไ้ขเพิ5มเติม
หรือออกใหม่เป็นครั	งคราว อย่างไรก็ตาม นอกจากขอ้จาํกดัการโอนหรือขอ้ยกเวน้ดงักล่าว ผูล้งทุนอาจไม่สามารถขาย
หรือโอนหน่วยลงทุนได ้เวน้แต่เป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงื5อนไขที5ระบุในหนังสือชี	 ชวนฉบบันี	  
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ลกัษณะสาํคญั 
 

อายโุครงการ ประมาณ 3 ปี โดยไม่ตํ 5ากวา่ 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี  
1 เดือน 

วนัที?ที?ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั�งและจดัการกองทุน 31 กรกฎาคม 2560 

ระยะเวลาเสนอขายครั�งแรก 1 – 4 สิงหาคม 2560 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนตราสารหนี	  

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเกี5ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหนี	 และ/หรือเงินฝากในสถาบนั
การเงินทั	งในและต่างประเทศ รวมถึงอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี	 และ/หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินที5มีอนัดบั
ความน่าเชื5อถือตํ 5ากว่าที5สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และที5ไม่ไดร้ับการจดัอันดับความ
น่าเชื5อถือ (Unrated ) ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  โดยในกรณีที5ตราสารดงักล่าว
เป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะตอ้งไดร้บัอนัดบัความน่าเชื5อถือของตราสาร (Issue rating) อยู่ใน
อนัดบัที5สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั	น 

รวมทั	งอาจลงทุนในหรือมีไวซึ้5งหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื5นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื5นตามที5สํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุนลงทุนได ้

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าโดยมีวตัถุประสงคเ์พื5อการป้องกนัความเสี5ยง (Hedging) ได ้โดยใน
ส่วนของอตัราแลกเปลี5ยน กองทุนจะป้องกนัความเสี5ยงดา้นอตัราแลกเปลี5ยนทั	งจาํนวน อย่างไรก็ตาม กองทุน
จะไม่ลงทุนในตราสารที5มีลกัษณะของสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 

ทั	งนี	  การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ5ง มิใหร้วมถึงช่วงเวลาดงัต่อไปนี	   
(ก) ช่วงระหวา่งรอการลงทุน ซึ5งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันับแต่วนัที5จดทะเบียนกองทรพัยสิ์น และ  
(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึ5งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั  
 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที5จะเลิกกองทุนในกรณีที5กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื5อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที5บริษัทจดัการ
พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายในระยะเวลา 15 วนันับตั	งแต่วนัที5จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที5
สถานการณก์ารลงทุนไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ 
โดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้การรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัภายใน 1 เดือนนับตั	งแต่วนัที5จดทะเบียนเป็น
กองทุน 

การป้องกนัความเสี?ยงดา้นอตัราแลกเปลี?ยน 

กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าเพื5อป้องกนัความเสี5ยงดา้นอตัราแลกเปลี5ยนทั	งจาํนวนมลูค่าเงินลงทุน
ในต่างประเทศ 
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3. ประมาณการอตัราผลตอบแทน 

เมื5อสิ	 นสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณรอ้ย
ละ 3.05 โดยเฉลี5ยต่อปีของเงินลงทุนเริ5มแรก ซึ5งคาํนวณจากการลงทุนสาํหรบัระยะเวลาประมาณ 3 ปี มี
รายละเอียดของตราสารที5จะลงทุนดงันี	  

* บริษัทจดัการจะใชดุ้ลพินิจในการเปลี5ยนแปลงทรพัยสิ์นที5ลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนไดต่้อเมื5อเป็นการดาํเนินการ
ภายใตส้ถานการณที์5จาํเป็นและสมควรเพื5อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั โดยไม่ทาํใหค้วามเสี5ยงของทรพัยสิ์น
ที5ลงทุนเปลี5ยนแปลงไปอยา่งมีนัยสาํคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี	 อื5นแทน และ/หรือเพิ5มเติมจากตรา
สารที5ระบุไวข้า้งตน้ ซึ5งตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  โดยประมาณการอตัรา
ผลตอบแทนของตราสารที5ลงทุนอาจมีการเปลี5ยนแปลงได ้ทั	งนี	  การเปลี5ยนแปลงดงักล่าวอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ได้
รบัผลตอบแทนตามอตัราที5ประมาณการไว ้
** อนัดบัความน่าเชื5อถือที5แสดงขา้งตน้ เป็นเพียงอนัดบัความน่าเชื5อถือที5ประเมินโดยหนึ5งในสถาบนัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื5อถือที5บริษัทจดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน   
*** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนที5เสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัที5 26 กรกฎาคม 2560 
**** ค่าใชจ้า่ยของกองทุนสามารถเปลี5ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที5ระบุไวใ้นโครงการ 

 

 

 

ตราสารที?ลงทุน* 
อนัดบัความ

น่าเชื?อถือของ 
ผูอ้อกตราสาร** 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร  

ในรูปเงินบาท 
(ตอ่ปี)*** 

สดัสว่น 
การลงทุน 

โดยประมาณ
* 

 
ประมาณการ
ผลตอบแทนที?

กองทุนจะ
ไดร้บั 

 ในรูปเงินบาท 
(ตอ่ปี) 

 หุน้กูที้5ออกโดย บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอรตี์	   
 ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน), ประเทศไทย 

BBB+/TRIS 3.09% 17.80% 0.55% 

 หุน้กูที้5ออกโดย บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ5ง จาํกดั   
 (มหาชน), ประเทศไทย 

BBB+/TRIS 2.93% 17.80% 0.52% 

 หุน้กูที้5ออกโดย บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี	 ส ์แอนด ์
 พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน), ประเทศไทย 

BBB+(tha)/Fitch 3.30% 17.80% 0.59% 

 หุน้กูที้5ออกโดย บริษัท เมืองไทย ลิสซิ5ง จาํกดั  
 (มหาชน), ประเทศไทย 

BBB/TRIS 3.70% 17.80% 0.66% 

 หุน้กูที้5ออกโดย Kolao Holdings Singapore Pte.  
 Ltd., ประเทศสิงคโปร ์

BBB-/TRIS 4.50% 17.80% 0.80% 

 หุน้กูที้5ออกโดย บริษัท เอสซี แอสเสท คอรป์อเรชั 5น  
 จาํกดั (มหาชน), ประเทศไทย 

BBB+/TRIS 3.09% 11.00% 0.34% 

 รวม 100.00% 3.46% 
ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)**** (0.41%) 
ประมาณการผลตอบแทนที5ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเมื5อรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 3.05% 
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คาํถาม/คาํตอบเกี?ยวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที?สาํคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนนี� เป็นกองทุนที?มีการกาํหนดประเภทของผูล้งทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 
อยา่งไร 

กองทุนนี	 เป็นกองทุนสาํหรบัผูล้งทุนที5มิใช่รายยอ่ยเท่านั	น โดยกองทุนไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

1.2 กองทุนนี� มีจาํนวนเงินทุนของโครงการเทา่ใด 

4,500 ลา้นบาท โดยสามารถเพิ5มจาํนวนเงินทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายไดไ้ม่เกิน 100 ลา้นบาท 

1.3 กองทุนนี� เหมาะสมที?จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี� เป็นระยะเวลา
เทา่ใด 

การลงทุนในกองทุนนี	 เหมาะกบัเงินลงทุนส่วนที5ผูล้งทุนยอมรบัความเสี5ยงจากการขาดทุนได ้ เนื5องจากอาจมี
การลงทุนในตราสารหนี	 และหรือเงินฝากในสถาบนัการเงินทั	งในและต่างประเทศที5มีอนัดบัความน่าเชื5อถือตํ 5า
กว่าอันดับที5สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และที5ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื5อถือ 
(Unrated) อย่างไรก็ตาม เนื5องจากเป็นกองทุนที5มีอายุประมาณ 3 ปี และ ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถสั 5งขาย
คืนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองได ้เงินลงทุนที5จะนํามาลงทุนในกองทุนนี	 จะตอ้งเป็นเงินส่วนที5สามารถลงทุนไดต้าม
อายุกองทุน  

1.4  ปัจจยัใดที?มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุน 

� กรณีที5ผูอ้อกตราสารหรือสถาบนัผูร้บัเงินฝากไม่สามารถชาํระเงินและดอกเบี	 ยตามกาํหนดระยะเวลา ซึ5ง
ความเสี5ยงดงักล่าวอาจสูงกว่ากองทุนประเภทตราสารหนี	 ทั 5วไป เนื5องจากกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี	  
และ/หรือเงินฝากของสถาบนัการเงินที5มีอนัดบัความน่าเชื5อถือตํ 5ากว่าอนัดบัที5สามารถลงทุนได ้หรือที5ไม่มี
การจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือ 

� กรณีที5กองทุนไม่สามารถจําหน่ายจ่ายโอนตราสารหนี	 ที5กองทุนถืออยู่ในราคาที5เหมาะสมและภายใน
ระยะเวลาอนัสมควรเพื5อนําเงินมาชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เนื5องจากมีขอ้จาํกดัในการจาํหน่ายจ่ายโอน
ตราสารดังกล่าวตามขอ้กาํหนดและเงื5อนไขของตราสารดังกล่าว หรือไม่มีตลาดรองสําหรับทรัพยสิ์นที5
กองทุนลงทุน หรือมีตลาดรอง แต่ราคาในตลาดรองอาจจะตํ 5ากว่าราคาเสนอขายหรือราคาที5กองทุนซื	 อ
ทรพัยสิ์นดงักล่าว 

� กรณีที5จาํนวนเงินที5กองทุนมีสิทธิไดร้บัคืนจากการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหนี	 ต่างประเทศตอ้งถูกหกั
ภาษีตามกฎหมายของต่างประเทศที5เกี5ยวขอ้ง 

� กรณีที5ผูเ้ก็บรักษาตราสารหนี	 ต่างประเทศ นายหน้าผูถื้อตราสารหนี	 ต่างประเทศแทนหรือในนามของ
กองทุน ธนาคาร หรือหน่วยงานทอ้งถิ5นอื5นๆ ไม่ชาํระเงินที5ตนไดร้บัมาจากผูอ้อกตราสารหนี	 ใหแ้ก่กองทุน 

� กรณีที5เกิดความผิดปกติของตลาดอตัราแลกเปลี5ยนทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลี5ยนเงินกลบัไดต้ามอตัราและ
ระยะเวลาที5กาํหนด หรือสามารถแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศไดแ้ต่ไม่สามารถนําเงินกลับเขา้มาใน
ประเทศได ้
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� กรณีที5กองทุนเสียโอกาสในการรบัผลตอบแทนที5ดีขึ	 น เนื5องจากสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าที5กองทุนเขา้ทาํเพื5อ
ป้องกนัความเสี5ยงมีการเคลื5อนไหวของราคาแตกต่างไปจากผลตอบแทนที5กองทุนตั	งใจจะคุม้ครองความ
เสี5ยง 

� กรณีที5คู่สญัญาธุรกรรมป้องกนัความเสี5ยงที5กองทุนเขา้ทาํอาจมีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินที5ดอ้ย
ลง จึงขาดสภาพคล่องที5จะจ่ายเงินตามภาระผูกพนั ทาํใหผิ้ดสญัญาหรือไม่สามารถชาํระหนี	 ได ้และอตัรา
แลกเปลี5ยนมีความผนัผวนจนอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของการลงทุนของกองทุนหรือรายไดจ้าก
การลงทุนของกองทุน 

� กรณีที5สถาบนัผูร้บัฝากเงินชาํระคืนเงินฝากก่อนครบกาํหนด หรือใชสิ้ทธิใดๆ ตามขอ้กาํหนดและเงื5อนไข
ของเงินฝาก 

� กรณีที5กองทุนไดร้บัผลกระทบจากการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น เกิดความล่าชา้หรือถูกปฏิเสธ
การลงทะเบียนหรือการอนุมติัที5จาํเป็นสาํหรบัการส่งเงินกลบัออกไปนอกประเทศตลาดเกิดใหม่ ทรพัยสิ์น
อาจถูกโอนเป็นของชาติหรือเวนคืน ความไม่แน่นอนทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง สงคราม 
รวมถึงความเสี5ยงจากการที5รฐับาลมีแนวโน้มที5จะเขา้มาแทรกแซงและควบคุมเศรษฐกิจ เป็นตน้  

1.5 กองทุนนี� มีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนนี	 ไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

1.6 กองทุนนี� มีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

เมื5อสิ	 นสุดอายุโครงการ 

2. กองทุนนี� มีขอ้กาํหนดการซื� อขายหน่วยลงทุนอยา่งไร 

2.1 วิธีการขายและรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน 

การขายหน่วยลงทุน 

ผูล้งทุนที5ประสงคจ์ะซื	 อหน่วยลงทุน สามารถติดต่อไดที้5 บลจ. กสิกรไทย จาํกดั โทร. 0 2673 3888 และ
รายชื5อตวัแทนจาํหน่ายตามขอ้ 4.6 

ทั	งนี	  สาํหรบัระยะเวลาซื	 อขายครั	งแรกเริ5มตั	งแต่วนัที5 1 – 4 สิงหาคม 2560 ในเวลาเริ5มทาํการของบริษัทจดัการ 
และธนาคารถึงเวลา 15.30 น. 

ผูล้งทุนสามารถชาํระค่าซื	 อหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสั 5งจ่ายเงิน หรือวิธีอื5นใดที5บริษัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายและรับซื	 อคืนหน่วยลงทุนยอมรับ โดยในกรณีที5สั 5งซื	 อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ หรือ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนรายอื5นที5มิใช่ ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุน
ตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสั 5งจ่ายเพื5อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซื	 อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที5บริษัท
จดัการไดเ้ปิดไวก้บั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จาํกดั (มหาชน) ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี	 แบงก ์
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กรณีที5สั 5งซื	 อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด หรือเช็ค 
ดราฟต์ คาํสั 5งจ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื5นใดที5ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้ันที และขีด
คร่อมเฉพาะสั 5งจ่ายเพื5อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที5จะปรบัปรุงเปลี5ยนแปลงขอ้มลูเกี5ยวกบับญัชีรับชาํระค่าซื	 อหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่
ถือว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที5ชาํระค่าจองซื	 อหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื5นใดที5มิใช่เงินสด ผูล้งทุนจะตอ้งลงวนัที5ใหบ้ริษัทจดัการ
สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที5จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ	 นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หาก
มีการสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิดประกาศไวที้5สาํนักงานของบริษัทจดัการ
และผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

การรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

บริษัทจดัการจะดําเนินการรับซื	 อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ5งมีชื5อปรากฏอยู่ในทะเบียนผูถื้อหน่วย
ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวนัที5บริษัทจดัการดาํเนินการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อ
หน่วยลงทุนไดต้กลงสั 5งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลา
ที5บริษัทจดัการประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทําการนับจากวนัถัดจากวันที5จด
ทะเบียนกองทุน  

บริษัทจดัการอาจมีนโยบายรับซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรับซื	 อคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินที5
จัดสรรโดยประมาณไม่เกินเงินสดที5ไดร้ับจากดอกเบี	 ยรับและ/หรือกําไรจากเงินลงทุนของหลักทรัพยห์รือ
ทรพัยสิ์นที5ลงทุน หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี)  

ในการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนที5เหลืออยู่ทั	งหมดของผูถื้อหน่วย
ลงทุน โดยจะรับซื	 อคืนเป็นจาํนวนเงินที5จดัสรรจากเงินสดรับที5ไดจ้ากดอกเบี	 ยหรือจากเงินตน้ของหลักทรัพย์
หรือทรพัยสิ์นที5ลงทุน หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี) 

โดยในการรับซื	 อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดท้ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดย
อตัโนมติัไปซื	 อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั	น หรือกองทุนเปิด
เค ตราสารหนี	 ระยะสั	น (กองทุนปลายทาง) ตามที5ระบุไวใ้นสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวน
หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที5ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั คาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน
ปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง 

ผูส้ั 5งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่ บริษัทจดัการจะเห็น
ว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิที5จะเรียกคืน
สมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีที5บริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด 
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2.2 กรณีใดที?บรษิทัจดัการสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

 บริษัทจดัการสงวนสิทธิที5จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื5อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปนี	  

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูที้5มีถิ5นฐานอยู่ในสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ5งโดย
ปกติมีถิ5นที5อยู่ในสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ5ง
จดัใหมี้ขึ	 นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

(2) บุคคลที5มิใช่ผูล้งทุนที5มิใช่รายย่อยตามบทนิยามที5กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด รวมทั	งที5จะประกาศและ
แกไ้ขเพิ5มเติมในอนาคต 

(3) บุคคลที5ปฏิเสธไม่ใหข้อ้มูลหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยินยอมในการเปิดเผยขอ้มูลต่อ
หน่วยงานที5เกี5ยวขอ้ง เพื5อการที5บริษัทจดัการจะปฏิบติัตามหน้าที5เกี5ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

บริษัทจดัการจึงขอสงวนสิทธิในการที5จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนใหก้บับุคคลดงัที5กล่าวมาขา้งตน้ 

2.3 กองทุนนี� มีขอ้กาํหนดเกี?ยวกบัการเลื?อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
อยา่งไร 

บริษัทจดัการอาจเลื5อนกาํหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที5ไดมี้คาํสั 5งขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี	   

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพิจารณาแลว้ มีความเชื5อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที5เขา้เหตุ
ดงัต่อไปนี	  โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุที5ทําให้กองทุนไม่ได้รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที5ลงทุนไว้ตาม
กาํหนดเวลาปกติ ซึ5งเหตุดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที5บริษัทจดัการพบว่าราคารบัซื	 อ
คืนหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูดู้แลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้ับรองขอ้มูลในรายงานการแกไ้ขราคา
ยอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การเลื5อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งต้น บริษัทจัดการจะปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี	   

(ก) เลื5อนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัที5ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั 5งขาย
คืนหน่วยลงทุนนั	น เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที5มีคําสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื5อนกําหนดการ
ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื5นและผูล้งทุนทั 5วไปให้
ทราบเรื5องดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  
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(ค) แจง้การเลื5อนกาํหนดชําระค่าขายคืน พรอ้มทั	งจดัส่งรายงานที5แสดงเหตุผลของการเลื5อน 
และหลกัฐานการไดร้ับความเห็นชอบของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรับรอง
ขอ้มูลของผูดู้แลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อสํานักงานโดยพลัน ทั	งนี	  บริษัทจัดการจะ
มอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเลื5อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจดัการจะรับซื	 อคืนหน่วยลงทุนนั	น โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัที5ส่งคาํสั 5งขายคืนก่อนหลงั 

2.4  กองทุนนี� มีขอ้กาํหนดเกี?ยวกับการไม่ขาย หรือไม่รับซื� อคืน หรือไม่สับเปลี?ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั ?ง 
อยา่งไร 

2.4.1 บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื	 อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั 5งซื	 อ คาํสั 5งขายคืน หรือ
คาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนที5ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อ คาํสั 5งขายคืน หรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยน
หน่วยลงทุนได ้ในกรณีที5ปรากฏเหตุดงัต่อไปนี	   

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื	 อขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื5อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดงัต่อไปนี	  โดย
ไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจําเป็นทําใหไ้ม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของ
กองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจําเป็นอื5นใดเพื5อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั	งนี	  การไม่ขาย
หรือไม่รับซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามคําสั 5งที5รับไวแ้ลว้ หรือการหยุดรับคาํสั 5งซื	 อหรือ
คาํสั 5งขายคืนหรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทาํได้
ไม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงาน  

(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปนี	 เกิดขึ	 น 
ซึ5งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั  

(ก) ตลาดซื	 อขายหลักทรัพย์ที5กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทําการซื	 อขายได้
ตามปกติ ทั	งนี	  เฉพาะในกรณีที5กองทุนลงทุนในหลกัทรพัยที์5ซื	 อขายในตลาดซื	 อขาย
หลกัทรพัยแ์ห่งนั	นเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณที์5ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ย่างเสรี และทาํ
ใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ 
หรือ  

(ค) มีเหตุที5ทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชําระเงินจากหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นที5ลงทุนไวต้าม
กาํหนดเวลาปกติ ซึ5งเหตุดงักล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูดู้แล
ผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
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(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนที5รับไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรับคํา
สั 5งซื	 อหน่วยลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื5องจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปนี	   

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัว่าผูล้งทุนรายนั	น ๆ มีส่วนเกี5ยวขอ้งกบั
การกระทาํดงัต่อไปนี	   

1. การกระทาํที5เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย
เกี5ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือ  

3. การกระทาํที5เป็นการปฏบิติัตามคาํสั 5งเกี5ยวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยสิ์น 
โดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลูกคา้ และตรวจสอบเพื5อทราบขอ้เท็จจริง
เกี5ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

2.4.2 เมื5อปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รับซื	 อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด
รบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปนี	   

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที5มีคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ให้
ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามขอ้ 2.4.1 
(1) ขอ้ 2.4.1 (2) หรือขอ้ 2.4.1 (3) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื5น
และผูล้งทุนทั 5วไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด 
ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืน
หรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนพรอ้มทั	งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของ
กองทุนรวมเปิดนั	นใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที5บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขาย
คืนหรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2.4.1 (1) ขอ้ 2.4.1 (2) หรือขอ้ 2.4.1 (3) 
เกิน 1 วนัทาํการ บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี	  ก่อนการเปิดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5ง
ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการ
ลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วันทําการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั	นใหส้ํานักงาน
ทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที5มีคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึง
การเปิดขายหรือรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื5น
และผูล้งทุนทั 5วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั  
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ในกรณีที5บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รับซื	 อคืน หรือไม่รับสับเปลี5ยนหน่วยลงทุนตาม
คาํสั 5งซื	 อ คําสั 5งขายคืนหรือคําสั 5งสับเปลี5ยนหน่วยลงทุนที5ไดร้ับมาแลว้ หรือหยุด
รบัคาํสั 5งซื	 อ คาํสั 5งขายคืน หรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุด
คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบั
ซื	 อคืนหน่วยลงทุนก็ได ้

2.5 กองทุนนี� มีขอ้กาํหนดเกี?ยวกบัการหยดุขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

เพื5อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที5มีความจาํเป็นเพื5อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรือเพื5อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ
ประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อ คาํสั 5งขายคืนหรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น
การชั 5วคราวตามระยะเวลาที5เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้ับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อ คาํสั 5งขายคืน หรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยน
หน่วยลงทุนออกไปได ้

2.6  วิธีการสบัเปลี?ยนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

ไม่มี 

2.7 กองทุนนี� กาํหนดเงื?อนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอด
ใดๆ ในกรณีต่อไปนี	  
1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดั
การถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี5ยวกบั
ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที5ของบริษัทจดัการ และที5แกไ้ขเพิ5มเติมในอนาคต 
2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ตามที5ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
เวน้แต่เป็นการโอนทางมรดก 
3. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าที5ที5เกี5ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั	งนี	  ขอ้กาํหนดเกี5ยวกบั 
FATCA เป็นไปตามที5กาํหนดไวภ้ายใตห้วัขอ้ 20 ในโครงการจดัการกองทุน 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ5งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื5นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที5นายทะเบียน
พรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื5อนายทะเบียนไดบ้ันทึกชื5อผูร้ับ
โอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ5งนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บั
โอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั	งนี	  ผูร้บัโอนมีหน้าที5จะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิ
ตามกาํหนดเวลาที5นายทะเบียนนัดหมาย 
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2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบมูลคา่การลงทุนของทา่นไดอ้ยา่งไร 

ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดจ้าก 

� Website: www.kasikornasset.com 

� บริษัทจดัการที5หมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

� บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที5โทร. 0 2888 8888 

3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 

3.1 กองทุนนี� มีการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

เงื?อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เมื5อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้ับใบคาํขอเปิดบัญชีและใบคาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนของ
กองทุนที5กรอกรายละเอียดครบถว้นชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที5ระบุไวใ้นหัวขอ้ "เอกสาร
หลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซื	 อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ 
บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะดําเนินการออกสมุดบญัชีแสดง
สิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนมีหน้าที5ที5จะมา
รบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือชื5อในบตัรตวัอยา่งลายมือชื5อและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ   

นายทะเบียนจะจดแจง้ชื5อผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 5งซื	 อเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื5อบริษัท
จดัการไดร้บัชาํระค่าซื	 อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 5งซื	 อนั	นไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน
จากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิที5บริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็น
หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซื	 อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้  

ในกรณีที5ผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ชื5อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่านั	นเป็น
ผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือชื5อร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื5อ
สั 5งซื	 อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั	งเป็นผูไ้ดร้บัเงินที5ไดจ้ากการขายคืนหน่วย
ลงทุน   

อนึ5ง ในกรณีที5เป็นการซื	 อหน่วยลงทุน จาํนวนเงินที5ปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงิน
ที5ผูล้งทุนชาํระเป็นค่าซื	 อหน่วยลงทุนตามคาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนเท่านั	น มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรร
หน่วยลงทุน ทั	งนี	  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั	งเพื5อแสดง
จาํนวนหน่วยลงทุนที5ไดร้บัจดัสรร   

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัทําหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื5อใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนสามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื5นได ้ 
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ในกรณีที5ผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทาํใบหน่วยลงทุนมอบ
ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

3.2 กองทุนนี� มีขอ้จาํกดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหนึ5งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายได้
แลว้ทั	งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื5อง
หลกัเกณฑเ์กี5ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที5ของบริษัทจดัการ 

3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะทาํไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการที5 โทร. 0 2673 3888  หรือ 
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที5 โทร. 0 2263 6000 หรือ 
ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ที5 โทร. 0 2299 1111 

 
3.4 กองทุนนี� มีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการหรือไม่ อยา่งไร 

มี 
ในกรณีที5บริษัทจดัการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามหลกัเกณฑเ์กี5ยวกบัการอนุมติัใหจ้ดัตั	งกองทุนรวม
แบบเป็นการทั 5วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบิติันั	นก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน 
บริษัทจะแกไ้ขเยยีวยาความเสียหายโดยไม่ชกัชา้ โดยในกรณีที5เกิดขอ้พิพาทระหว่างบริษัทและผูถื้อหน่วยลงทุน 
บริษัทยนิยอมใหนํ้าขอ้พิพาทเขา้สู่การพจิารณาของอนุญาโตตุลาการ 
 

4. บุคคลที?เกี?ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุน 

4.1 รายชื?อคณะกรรมการ 

นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั   ประธานกรรมการ 
นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     ประธานกรรมการบริหาร  
นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ                                                                      
นางสาวพลัลภา ศรีสุกใส         กรรมการ        
นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 
 
รายชื?อผูบ้รหิาร 
นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 
นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นายนาวิน อินทรสมบติั   รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
นายชชัชยั สฤษดิ{อภิรกัษ ์   รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี	  
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวเอื	 อพนัธ ์เพ็ชราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นายเขมชาติ สุวรรณกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
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นางสาวเบญจรงค ์เตชะมวลไววทิย ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางหทยัพชัร ์ชูโต    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางอรอร  วงศพ์ินิจวโรดม   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นายชยัพร ดิเรกโภคา                รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี	  
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั                รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 
 

4.2 จาํนวนกองทุนรวมทั�งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  
(ขอ้มูล ณ วนัที? 30 มิถนุายน 2560)  
 
มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จาํนวน 150 กองทุน 
 

4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  
(ขอ้มูล ณ วนัที? 30 มิถนุายน 2560) 
 
มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 983,905,683,502.46 บาท 
 

4.4 รายชื?อคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 
นายวศิน วณิชยว์รนันต ์  ประธานกรรมการบริหาร 
 
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
นายชชัชยั สฤษดิ{อภิรกัษ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี	  
นายนาวิน อินทรสมบติั  รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 

 นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
 นายชยัพร ดิเรกโภคา                รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี	  
 นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 
 นางสาวเพชรรตัน์ โพธิ{วฒันะเสถียร  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 
 นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 
 นางสาวภารดี มุณีสิทธิ{   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม 
 นายมนตช์ยั อนันตกลู   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเลี	 ยงชีพ 
 นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนสาํรองเลี	 ยงชีพ 
 นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี	  
 นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี	  
 นายประมุข มาลาสิทธิ{   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ 
  นายยศกร ฟอลเล็ต                           ผูบ้ริหารฝ่ายสาํนักบริหารความเสี5ยง 
 นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูบ้ริหารฝ่ายสาํนักวิจยั 
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4.5 รายชื?อผูจ้ดัการกองทุน 

� นายชยัพร ดิเรกโภคา 
 

ประวตัิการศึกษา 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (สาขาวิศวกรรมการเงิน) MIT Slone School of Management ประเทศสหรฐัอเมริกา 
ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี ภาควิชาการเงิน, จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

 
ประสบการณท์าํงาน 
รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี	  บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหนี	  บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ การจดัการการลงทุน บลจ. กรุงไทย จาํกดั 

   ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายจดัการการลงทุน บลจ. กรุงไทย จาํกดั 
 ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายวจิยั บลจ. กรุงไทย จาํกดั 

 
หนา้ที?รบัผิดชอบ 
� บริหารการลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี	  
� พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในตราสารหนี	  
� วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารที5จะลงทุน 

 
4.6 รายชื?อตวัแทนจาํหน่าย 

� บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888 
� บล. กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2696-0000 
� บล. บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2618-1116, 0-2618-1019 
� บล. กรุงศรี จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2659-7000 ต่อ 7381-2 
� บล. ธนชาต จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2217-8852 
� บล. เคที ซีมิโก ้จาํกดั โทร. 0-2695-5555 ต่อ 5847-9 
� บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. 0-2648-1777 
� บล. เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2658-5000 ต่อ 3870 
� บล. เอเซีย พลสั จาํกดั โทร. 0-2680-1000 
� บล. เออีซี จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2659-3456 
� บล. โกลเบล็ก จาํกดั โทร. 0-2672-5900 
� บล. โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2638-5500 
� บล. ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2658-5800 ต่อ 808, 809 
� บล. ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. 0-2841-9100 
� บล. ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั โทร. 0-2657-7171 
� บล. ทรีนีตี	  จาํกดั โทร. 0-2088-9100, 0-2088-9399, 0-2343-9500 
� บล. ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2658-9234 
� บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2635-1718 
� บล. ภทัร จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2305-9000 
� บล. ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2659-8000 
� บล. อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2088-9999 
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� บล. ไอร่า จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2684-8888 
� บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2658-8996 
� บล. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2352-5100 
� ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2359-0000 
� ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) โทร. 0-2629-5588 
� บลจ. เมอรช์ั 5น พารท์เนอร ์จาํกดั โทร. 0-2660-6666 
� บลจ. เอเชีย เวลท ์จาํกดั โทร. 0-2680-6000 
� บลน. เซ็นทรลั เวลธ ์โซลชูั 5น จาํกดั โทร. 0-83842-8337 
� บลน. เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทร. 0-2861-5508 
� บลน. อินฟินิติ จาํกดั โทร. 0-2632-7955 

 
4.7 ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรุงรายชื?อผูถื้อหน่วยลงทุนเพื?อใหก้ารชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

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

4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ินและดแูลบริษทัจดัการใหป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดการลงทุนที?ตกลงไว ้

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนคือ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ที5 โทร. 0 2299 1111 
นอกจากหนา้ที5ตามสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที5ตามกฎหมายในการ
รกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 
 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิ?มเติมเกี?ยวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 
� Website: www.kasikornasset.com 
� บริษัทจดัการที5หมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 
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ปัจจยัความเสี?ยงเกี?ยวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี	  3 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย มีนโยบายจะลงทุนตราสารหนี	  รวมทั	งอาจลงทุนในตราสาร
หนี	 และหรือเงินฝากของสถาบันการเงินที5มีอนัดับความน่าเชื5อถือตํ 5ากว่าอนัดับที5สามารถลงทุนได ้(Non-Investment 
Grade) หรือที5ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือ (Unrated) และอาจเขา้ทาํสญัญาป้องกนัความเสี5ยงจากอตัราแลกเปลี5ยน
จากการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว ดงันั	น กองทุนนี	 จึงเหมาะกบัผูล้งทุนที5ยอมรบัความเสี5ยงไดสู้ง อย่างไรก็ตาม มลูค่า
หน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ5มขึ	 นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ไดต้ามระดับราคาของทรัพยสิ์นที5กองทุนลงทุน ซึ5งอาจ
ไดร้บัผลกระทบทั	งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเสี5ยงต่างๆ ซึ5งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงความเสี5ยงดงัต่อไปนี	  

1.  ความเสี?ยงที?เกี?ยวขอ้งกบัการลงทุนในตราสารที?มีอตัราผลตอบแทนสูง (High Yield Instruments) 

กองทุนอาจลงทุนในพนัธบตัรหรือตราสารหนี	 อื5นๆ ซึ5งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงตราสารหนี	 และ/หรือเงินฝากใน
สถาบันการเงินที5มีอนัดบัความน่าเชื5อถือตํ 5ากว่าอนัดบัที5สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และที5
ไม่ไดมี้การจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือ (Unrated) ที5มีอตัราผลตอบแทนสงู ตราสารเหล่านี	 มกัมิไดมี้การซื	 อขายอยู่
ในตลาดหลกัทรพัย ์และมกัมีการซื	 อขายในศูนยซื์	 อขายนอกตลาดหลกัทรพัยซึ์5งมีความโปร่งใสน้อยกว่า และมี
ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื	 อกบัราคาเสนอขายที5กวา้งกว่า นอกจากนี	  กองทุนอาจลงทุนในตราสารที5ผูอ้อก
ตราสารไม่ไดมี้หลกัทรพัยซื์	 อขายอยู่ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งใดๆ ซึ5งทาํใหก้ารป้องกนัความเสี5ยงที5เกี5ยวขอ้งกบั
การลงทุนดงักล่าวทาํไดย้ากยิ5งขึ	 น นอกจากนี	  ผูอ้อกตราสารที5มีอตัราผลตอบแทนสูงมกัมีความเสี5ยงที5เกิดจาก
ความไม่แน่นอนเกี5ยวกับสภาพธุรกิจ การเงินหรือเศรษฐกิจ อันอาจทําใหผู้ ้ออกตราสารไม่สามารถชําระ
ดอกเบี	 ยและเงินตน้ไดต้ามกาํหนดซึ5งสงูกว่าผูอ้อกตราสารที5มีผลตอบแทนตํ 5ากว่า เนื5องจากโดยทั 5วไปตราสารที5
มีอตัราผลตอบแทนสูงมกัจะมีความผนัผวนสูงกว่า และอาจเป็นตราสารดอ้ยสิทธิกว่าตราสารหรือภาระผูกพนั
อื5นๆ ที5มีอยูข่องผูอ้อกตราสารซึ5งอาจไดร้บัการคํ	าประกนัจากทรพัยสิ์นทั	งหมดหรือเกือบทั	งหมดของผูอ้อกตรา
สาร นอกจากนี	  ผูอ้อกตราสารดงักล่าวอาจไม่ไดใ้หค้าํรบัรองทางการเงิน (financial covenants) ใดๆ หรืออยู่
ภายใตข้อ้จาํกดัเกี5ยวกับการก่อหนี	 เพิ5มเติมใดๆ ซึ5งส่งผลใหค้วามเสี5ยงจากการลงทุนในตราสารดังกล่าวของ
กองทุนสงูขึ	 น 

มลูค่าตลาดของตราสารที5ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือตํ 5ากว่าอนัดบัที5สามารถลงทุนได ้(Non-Investment 
Grade) หรือ ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือ (Unrated) เหล่านี	 มีแนวโน้มที5จะสะทอ้นถึงพฒันาการของ
ธุรกิจมากกว่าตราสารที5ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื5อถืออยู่ในอนัดบัที5สามารถลงทุนได ้ซึ5งจะตอบสนองกบั
ความผนัผวนของระดบัอตัราดอกเบี	 ยในตลาดโดยทั 5วไปเป็นหลกั และมีแนวโน้มที5จะมีความอ่อนไหวกบัสภาวะ
เศรษฐกิจมากกว่าตราสารที5ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื5อถืออยูใ่นอนัดบัที5สามารถลงทุนได ้บริษัทที5ออกตรา
สารเหล่านี	 มกัจะมีหนี	 สงู (highly leveraged) และอาจจะไม่มีวิธีการจดัหาเงินทุนในรปูแบบอื5น ดงันั	น จึงมีความ
เป็นไปไดที้5การถดถอยของภาวะเศรษฐกิจครั	งใหญ่อาจมีผลกระทบต่อตลาดสําหรับตราสารประเภทนี	 อย่าง
รา้ยแรง และอาจมีผลกระทบในทางลบต่อมูลค่าของตราสารประเภทนี	  นอกจากนี	  มีความเป็นไปไดที้5ภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ 5าอาจมีผลกระทบอย่างรา้ยแรงต่อความสามารถของผูอ้อกตราสารที5จะชําระคืนเงินตน้และ
ดอกเบี	 ย ทาํใหมี้ความเสี5ยงจากการผิดนัดของตราสารดงักล่าวมากขึ	 น 

2.  ความเสี?ยงจากการเปลี?ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ย (Interest Rate Risk) 

ความผนัผวนของอตัราดอกเบี	 ยโดยทั 5วไปอาจมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสําคญัต่อการลงทุนและโอกาส
การลงทุนของกองทุน อีกทั	งอาจมีผลกระทบรา้ยแรงอย่างมีนัยสาํคญัต่อวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของกองทุน
และอตัราผลตอบแทนของทรพัยสิ์นที5ลงทุน  
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โดยทั 5วไปราคาของตราสารหนี	 จะเปลี5ยนแปลงไปในทิศทางตรงขา้มกบัการเปลี5ยนแปลงของอตัราดอกเบี	 ยและ
ตามปกติ ตราสารหนี	 ที5มีอายุคงเหลือยิ5งยาวนานเท่าไร การเปลี5ยนแปลงของอตัราดอกเบี	 ยก็จะยิ5งมีผลกระทบ
ต่อราคาตราสารมากขึ	 นเท่านั	น อย่างไรก็ตาม กองทุนนี	 มุ่งจะลงทุนในตราสารหนี	 ที5มีอายุใกลเ้คียงกับอายุ
กองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงทาํใหมี้ความเสี5ยงดา้นการเปลี5ยนแปลงของอตัราดอกเบี	 ย
อยูใ่นระดบัตํ 5า 

3.  ความเสี?ยงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาด (Market Risk) 

ความเสี5ยงจากความผนัผวนของราคาตราสารในตลาดเกิดจากการที5ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรบัตวั
ขึ	 นลง เนื5องจากความผันผวนของปัจจยัต่างๆ ที5เกี5ยวขอ้ง ทั	งนี	  การลงทุนของกองทุนจะไดร้ับผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจและภาวะตลาดโดยทั 5วไป เช่น ดอกเบี	 ย ความสามารถในการจดัหาสินเชื5อ การผิดนัดชาํระหนี	  
อตัราเงินเฟ้อ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเปลี5ยนแปลงของกฎหมาย (รวมถึงกฎหมายที5เกี5ยวกบัการ
จัดเก็บภาษีสําหรับการลงทุนของกองทุน) อุปสรรคทางการคา้ การควบคุมการแลกเปลี5ยนเงินตรา และ
สถานการณท์างการเมืองภายในประเทศและระหว่างประเทศ (รวมถึงสงคราม การก่อการรา้ยหรือปฏิบติัการ
ดา้นความมั 5นคง) ปัจจยัเหล่านี	 อาจมีผลกระทบต่อระดบัและความผันผวนของราคาของตราสารทางการเงิน 
และสภาพคล่องของการลงทุนของกองทุน ความผันผวนหรือการขาดสภาพคล่องอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการทาํกาํไรของกองทุน หรือก่อใหเ้กิดความสูญเสียแก่กองทุนได ้กองทุนอาจตอ้งดาํรงฐานะ
ซื	 อขาย (trading positions) เป็นจาํนวนมาก ซึ5งอาจทาํใหก้องทุนไดร้บัผลกระทบอย่างรา้ยแรงจากระดบัความ
ผันผวนในตลาดการเงิน ดังนั	น หากกองทุนถือครองตราสารไวม้ากเท่าใด โอกาสของความเสี5ยงก็ยิ5งสูงขึ	 น 
อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารที5มีอายุคงเหลือใกลเ้คียงกบัอายุโครงการ ซึ5งจะทาํใหค้วาม
เสี5ยงจากความผนัผวนของราคาตราสารตํ 5า 

4.  ความเสี?ยงดา้นอตัราแลกเปลี?ยนเงินตราและค่าเงิน (Foreign Exchange Risk and Currency Risk) 

ความเสี5ยงจากอตัราแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการที5กองทุนนําเงินไปลงทุนในประเทศต่างๆ ซึ5ง
อาจมีความเกี5ยวขอ้งกบัสกุลเงินตราต่างๆ ดงันั	น ในกรณีที5อตัราแลกเปลี5ยนมีความผนัผวน ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้

เงินที5ลงทุนในกองทุนและสกุลเงินที5ตอ้งชําระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนนั	นจะเป็นสกุลเงินบาท ดงันั	น จึงทําใหผู้ ้
ลงทุนมีความเสี5ยงในดา้นความผนัผวนของอตัราแลกเปลี5ยนระหว่างเงินบาทกบัสกุลเงินของประเทศที5กองทุน
ไปลงทุน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี5ยนระหว่างเงินบาทกับสกุลเงินในการไปลงทุนของกองทุนอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อมลูค่าของการลงทุนของกองทุน หรือรายไดจ้ากการลงทุนของกองทุน 

ทั	งนี	  บริษัทจดัการสามารถลดความเสี5ยงจากอตัราแลกเปลี5ยนเงินตราในต่างประเทศได ้โดยลงทุนในธุรกรรม
อนุพนัธท์างการเงินอา้งอิงอตัราแลกเปลี5ยน เพื5อแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทในอตัราที5
ตกลงกนัไว ้ณ วนัทาํสญัญา อยา่งไรก็ตาม ถึงแมจ้ะมีการลงทุนในสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าเพื5อป้องกนัความเสี5ยง
ก็อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเสี5ยงไดท้ั	งหมด และเสียโอกาสในการรับผลตอบแทนที5ดีขึ	 นหากตลาดฯ ไม่
เคลื5อนไหวไปในทิศทางที5คาดการณไ์ว ้

5.  ความเสี?ยงที?เกี?ยวขอ้งกบัเงินฝาก  

ในกรณีที5บริษัทจดัการนําเงินไปลงทุนโดยฝากเงินกบัสถาบันการเงินเพื5อและในนามของกองทุน ผูถื้อหน่วย
ลงทุนจะมีความเสี5ยงต่อการขาดทุนจากเงินฝาก และอาจไดร้บัผลตอบแทนที5ลดลงอนัเนื5องมาจากการชาํระคืน
เงินฝากก่อนกําหนด หรือการที5สถาบันผูร้ับฝากเงินใชสิ้ทธิใดๆ ตามขอ้กาํหนดและเงื5อนไขของเงินฝาก ผูที้5
ประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนควรประเมินความน่าเชื5อถือของเงินฝากและสถาบนัผูร้ับฝากเงิน การเปลี5ยนแปลง



กองทนุเปิดเค ตราสารหนี � 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 18

ของความน่าเชื5อถือของสถาบนัผูร้บัฝากเงิน จะมีผลกระทบต่อมลูค่าของหน่วยลงทุนในกองทุน นอกจากนี	  หาก
สถาบนัผูร้บัฝากเงินทาํการชาํระเงินที5ถึงกาํหนดชาํระล่าชา้กว่าวนัที5ครบกาํหนด การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนจะล่าชา้ออกไปจนกว่ากองทุนจะไดร้บัการชาํระเงินจากสถาบนัผูร้บัฝากเงินดงักล่าว อยา่งไรก็ตามหากไม่
มีการชาํระเงินดงักล่าว ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัเงินตน้คืนจากเงินลงทุนในส่วนนี	 ได ้ 

6.  ความเสี?ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารซึ?งกองทุนลงทุน (Illiquid Portfolio Instruments) 

การขาดสภาพคล่องของตราสารที5กองทุนลงทุนเกิดจากการที5กองทุนไม่สามารถจาํหน่ายตราสารนั	นๆ ไดใ้น
ราคาที5เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร เพื5อนําเงินมาชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เนื5องจากกองทุนอยู่
ภายใตข้อ้จาํกดัและขอ้กาํหนดการจาํหน่ายจ่ายโอนทรพัยสิ์นที5ลงทุน ตามที5ระบุในขอ้กาํหนดและเงื5อนไขของ
ทรพัยสิ์นดงักล่าว และตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของประเทศที5กองทุนเขา้ลงทุน ขอ้จาํกดัและขอ้กาํหนดการ
จาํหน่ายจ่ายโอนดังกล่าวอาจเป็นการควบคุมหรือจาํกดัสภาพคล่องของทรัพยสิ์นที5กองทุนลงทุน และอาจมี
ผลกระทบต่อมูลค่าของทรัพยสิ์นที5ลงทุน อีกทั	งอาจไม่มีตลาดรองสําหรับทรัพย์สินที5กองทุนลงทุนตลอด
ระยะเวลาที5ลงทุน นอกจากนี	  ในกรณีที5มีตลาดรอง ราคาในตลาดรองอาจจะตํ 5ากว่าราคาเสนอขาย (Issue 
Price) หรือราคาที5กองทุนซื	 อทรพัยสิ์นดงักล่าว ทรพัยสิ์นที5เสนอขายอาจอยู่ภายใตข้อ้จาํกดัการโอนบางอย่าง 
และสามารถโอนใหแ้ก่ผูร้บัโอนบางรายเท่านั	น 

การซื	 อขายตราสารทางการเงินที5ขาดสภาพคล่องมกัจะตอ้งใชเ้วลา และมีค่าธรรมเนียมนายหน้า หรือส่วนลด
สาํหรบัผูค้า้ (dealer discounts) และค่าใชจ้่ายในการขายอื5นๆ สูงกว่าการซื	 อขายตราสารการเงินที5สามารถซื	 อ
ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย ์การขาดสภาพคล่องในบางตลาดยงัอาจก่อใหเ้กิดความสูญเสียอย่างมากแก่กองทุน
และผูล้งทุนเป็นครั	งคราว นอกจากนี	  มูลค่ายุติธรรมของทรัพยสิ์นที5กองทุนลงทุนซึ5งนํามาใชใ้นการคาํนวณ
มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนนั	น อาจมิใช่มลูค่าที5กองทุนจะไดร้บัจริงเมื5อมีการจาํหน่ายทรพัยสิ์นที5ลงทุน 

เนื5องจากกองทุนนี	 อาจลงทุนในตราสารหนี	 ที5มีอนัดับความน่าเชื5อถือตํ 5ากว่าอนัดับที5สามารถลงทุนได ้(Non-
Investment Grade) หรือ ที5ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือ (Unrated) ทาํใหมี้ความเสี5ยงดา้นสภาพคล่อง
ของตราสารที5กองทุนลงทุน มากกว่าการลงทุนในตราสารหนี	 ที5มีอนัดบัความน่าเชื5อถืออยู่ในอนัดบัที5สามารถ
ลงทุนได ้อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี5ยงดา้นนี	 ลงไดจ้าก การเลือกลงทุนในตราสารที5มีอายุ
ใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสารนั	น จึงทาํใหค้วามเสี5ยงดา้นนี	 อยูใ่นระดบัตํ 5า 

7.  ความเสี?ยงที?เกิดจากคู่สญัญาไม่สามารถจา่ยเงินตามภาระผกูพนัเมื?อครบกาํหนดเวลา  

ความเสี5ยงขั	นพื	 นฐานอยา่งหนึ5งที5เกี5ยวขอ้งกบัการลงทุนของกองทุนคือความเสี5ยงดา้นเครดิต ซึ5งหมายถึงความ
เสี5ยงที5ผูอ้อกตราสารที5กองทุนลงทุน สถาบนัผูร้บัฝากเงิน หรือคู่สญัญาของกองทุน จะไม่สามารถชาํระเงินใหแ้ก่
กองทุนไดเ้มื5อถึงกาํหนดชําระ ซึ5งความเสี5ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจยัต่างๆ อาทิเช่น พฒันาการในทางลบของ
ธุรกิจ การเปลี5ยนแปลงในสภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัหรือสภาวะเศรษฐกิจที5ตกตํ 5า ดงันั	น ถึงแมว้่าบริษัทจดัการ
จะคาดหมายว่าผูอ้อกตราสารที5กองทุนลงทุน สถาบันผูร้ับฝากเงิน หรือคู่สัญญาของกองทุนเหล่านี	 จะมีความ
มั 5นคง แต่องคก์รเหล่านี	 อาจประสบกบัการขาดทุน ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีการเปลี5ยนแปลงขององคก์ร
อยา่งมีนัยสาํคญั ซึ5งอาจส่งผลกระทบต่อความมั 5นคงและความสามารถในการชาํระหนี	 ขององคก์รใหแ้ก่กองทุน
ได ้ 

เนื5องจากกองทุนนี	 อาจลงทุนในตราสารหนี	 หรือเงินฝากกับสถาบันการเงินที5มีอันดับความน่าเชื5อถือตํ 5ากว่า
อนัดบัที5สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือที5ไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือ (Unrated) 
ทาํใหมี้ความเสี5ยงดา้นความมั 5นคงของคู่สญัญามากกว่าการลงทุนในกองทุนที5จะลงทุนในตราสารหนี	 หรือเงิน
ฝากที5มีอนัดบัความน่าเชื5อถืออยูใ่นอนัดบัที5สามารถลงทุนได ้อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเสี5ยงดา้น
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นี	 ลงไดจ้ากการเลือกลงทุนในตราสารหนี	 หรือสถาบนัผูร้บัฝากเงินที5มีความน่าเชื5อถือ และผูอ้อกตราสารหนี	 หรือ
สถาบนัผูร้บัฝากเงินมีความสามารถในการชาํระหนี	 อยูใ่นขั	นดีตามประวติัการดาํเนินการขององคก์รดงักล่าว 

อีกทั	ง คู่สญัญาตามธุรกรรมป้องกนัความเสี5ยงที5กองทุนเขา้ทาํอาจมีผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินที5ดอ้ย
ลง จึงขาดสภาพคล่องที5จะจ่ายเงินตามภาระผูกพนั เนื5องจากกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื	 อขายล่วงหน้าเพื5อ
ป้องกนัความเสี5ยงจากอตัราแลกเปลี5ยนทั	งจาํนวน ดงันั	น ในกรณีที5คู่สญัญาตามสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าดงักล่าว
ของกองทุนไม่สามารถดําเนินการไดต้ามสัญญาประเภทอื5น ผูล้งทุนอาจไดร้ับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที5
กาํหนดไว ้อย่างไรก็ตาม บริษัทจดัการจะเขา้ทําสัญญาป้องกนัความเสี5ยงจากอัตราแลกเปลี5ยนดังกล่าวกับ
ธนาคารพาณิชยที์5ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือที5อยู่ในอนัดบัที5สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 
และมีการวิเคราะหแ์ละพิจารณาความน่าเชื5อถือของคู่สญัญาในการทาํธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะห์
อยา่งต่อเนื5อง จึงทาํใหช่้วยลดความเสี5ยงจากคู่สญัญาดงักล่าวได ้

8.  ความเสี?ยงจากธุรกรรมป้องกนัความเสี?ยง (Basis Risk) 

กองทุนอาจเขา้ทําธุรกรรมอนุพนัธ์เพื5อการบริหารความเสี5ยง เพื5อที5จะ (1) ป้องกนัการเปลี5ยนแปลงที5อาจ
เกิดขึ	 นในมลูค่าตลาดของทรพัยสิ์นของกองทุน อนัเนื5องมาจากความผนัผวนในตลาดและการเปลี5ยนแปลงของ
อตัราแลกเปลี5ยนเงินตรา (2) คุม้ครองผลกาํไรที5ยงัไม่เกิดขึ	 นจริง (unrealized gains) บนทรพัยสิ์นของกองทุน 
(3) เอื	 ออาํนวยต่อการขายและการลงทุนใดๆ ดงักล่าว (4) เพิ5มหรือรกัษาผลตอบแทน ส่วนต่างหรือผลกาํไร
จากการลงทุนในกลุ่มทรพัยสิ์นของกองทุน (5) ป้องกนัความเสี5ยงจากการซื	 อขายเพื5อเก็งกาํไรจากการเพิ5มขึ	 น
หรือลดลงของราคา (directional trade) (6) ป้องกนัความเสี5ยงที5อาจเกิดจากอตัราแลกเปลี5ยนบนตราสารทาง
การเงินใดๆ ของกองทุน (7) ป้องกันความเสี5ยงที5อาจเกิดจากราคาที5เพิ5มสูงขึ	 นของตราสารทางการเงินที5
กองทุนคาดหมายว่าจะเขา้ซื	 อในอนาคต (8) การดําเนินการเพื5อวัตถุประสงค์อื5นใดตามที5บริษัทจัดการ
เห็นสมควร กองทุนไม่มีความจาํเป็นตอ้งป้องกนัความเสี5ยงอย่างใดอย่างหนึ5งเป็นการเฉพาะสาํหรบัธุรกรรมใด
ธุรกรรมหนึ5ง หรือกลุ่มทรัพยสิ์นของกองทุนโดยทั 5วไป ถึงแมว้่ากองทุนอาจเขา้ทําธุรกรรมป้องกนัความเสี5ยง
เพื5อที5จะลดความเสี5ยง ธุรกรรมนั	นอาจส่งผลใหผ้ลการดําเนินงานโดยรวมของกองทุนตกตํ 5าลงกว่าในกรณีที5
กองทุนไม่ไดเ้ขา้ทําธุรกรรมป้องกนัความเสี5ยงนั	น เนื5องจากสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าที5กองทุนเขา้ทาํเพื5อป้องกนั
ความเสี5ยงมีการเคลื5อนไหวของราคาแตกต่างไปจากผลตอบแทนที5กองทุนตั	งใจจะคุม้ครองความเสี5ยง 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเสี5ยงดา้นนี	 ลงจากการที5ผูจ้ดัการกองทุนคาํนวณสดัส่วนในการป้องกนั
ความเสี5ยงที5เหมาะสมสาํหรบักองทุน แต่ทั	งนี	  แมมี้การลงทุนในสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าเพื5อป้องกนัความเสี5ยงก็
อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเสี5ยงไดท้ั	งหมด และอาจทาํใหก้องทุนเสียโอกาสในการรบัผลตอบแทนที5ดีขึ	 น 
หากตลาดฯ ไม่เคลื5อนไหวไปในทิศทางที5คาดการณไ์ว ้

9.  ความเสี?ยงที?เกิดจากการเปลี?ยนแปลงทางการเมือง นโยบายการเงินการคลงั หรือสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศที?กองทุนลงทุน (Country Risk) 

ความเสี5ยงของการลงทุนในต่างประเทศเกิดจากการเปลี5ยนแปลงภายในประเทศนั	นๆ เช่น การเปลี5ยนแปลง
ทางดา้นการเมือง การเปลี5ยนแปลงทางดา้นนโยบาย หรือความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จาํกดั
ทางดา้นกฎหมาย และการทําธุรกรรมทางการเงิน ซึ5งอาจส่งผลต่อราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทําการวิเคราะหส์ถานการณ์ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที5กองทุนลงทุน
อยา่งสมํ 5าเสมอ 
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10.  ความเสี?ยงจากการลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Country Risk) 

การลงทุนในตลาดเกิดใหม่มีความเสี5ยงเพิ5มเติมและขอ้พิจารณาพิเศษที5มักจะไม่พบในการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจหรือตลาดที5มีเสถียรภาพ ความเสี5ยงดงักล่าวอาจไดแ้ก่ (1) ความเสี5ยงที5สงูขึ	 นจากการที5ทรพัยสิ์นอาจ
ถูกโอนเป็นของชาติหรือเวนคืน หรือการถูกเรียกเก็บภาษีสําหรับผูมี้รายไดสู้ง (confiscatory taxation) (2) 
ความไม่แน่นอนทางสังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมืองที5สูงกว่า รวมถึงสงคราม (3) การพึ5งพาการ
ส่งออกและการคา้ระหว่างประเทศที5สูงกว่า (4) ตลาดมีความผนัผวนที5สูงกว่า มีสภาพคล่องที5น้อยกว่าและมี
มลูค่าทางตลาดที5ตํ 5ากว่า (5) ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี5ยนที5สงูกว่า (6) ความเสี5ยงต่อเงินเฟ้อสงูกว่า (7) 
การควบคุมการลงทุนจากต่างชาติและขอ้จาํกดัเกี5ยวกบักาํไรจากการลงทุน การส่งเงินลงทุนกลับออกไปนอก
ประเทศ และความสามารถที5จะแลกเปลี5ยนสกุลเงินทอ้งถิ5นเป็นสกุลบาทหรือสกุลเงินเหรียญสหรฐัอเมริกา (8) 
แนวโน้มที5รัฐบาลจะเขา้มาแทรกแซงและควบคุมเศรษฐกิจมีสูงกว่า (9) การตัดสินใจของรัฐที5จะระงบัการ
สนับสนุนแผนการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ หรือกาํหนดระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลาง (10) ความ
แตกต่างของมาตรฐานการสอบบัญชีและรายงานทางการเงินอาจทาํใหไ้ม่สามารถหาขอ้มลูที5เป็นสาระสําคญั
หรือที5มีความน่าเชื5อถือเกี5ยวกบัผูอ้อกตราสารได ้(11) การกาํกบัดูแลตลาดมีความกวา้งขวางน้อยกว่า (12) 
ระยะเวลาการชาํระหนี	 ที5นานกวา่ และการจดัการในดา้นการชาํระบญัชีและการเก็บรกัษาทรพัยสิ์นที5เชื5อถือได้
น้อยกว่า (13) กฎหมายธุรกิจที5เกี5ยวกบัหน้าที5ในการรกัษาผลประโยชน์ของเจา้หน้าที5และกรรมการ และการ
คุม้ครองผูล้งทุนมีการพฒันาน้อยกว่า และ (14) ขอ้พิจารณาบางอย่างเกี5ยวกับการเก็บรักษาตราสารทาง
การเงินของกองทุนไวก้บัผูดู้แลทรัพยสิ์นในบางประเทศ การส่งรายไดจ้ากการลงทุนจากทรัพยสิ์นและเงินที5
ไดร้บัจากการขายทรัพยสิ์นกลับออกไปนอกประเทศโดยผูล้งทุนต่างชาติ อาจตอ้งมีการลงทะเบียนและ/หรือ
ไดร้ับการอนุมติัจากรฐั ทาํใหก้องทุนอาจไดร้ับผลกระทบอย่างรา้ยแรงจากความล่าชา้ในการปฏิเสธหรือการ
ลงทะเบียนหรือการอนุมติัที5จาํเป็นสาํหรบัการส่งเงินกลบัออกไปนอกประเทศตลาดเกิดใหม่ดงักล่าว หรือภาษี
หกั ณ ที5จ่ายที5ประเทศตลาดเกิดใหม่เรียกเก็บจากดอกเบี	 ยที5จ่ายใหก้บัตราสารการเงินซึ5งกองทุนถืออยู่ หรือ
กาํไรจากการจาํหน่ายจ่ายโอนตราสารการเงินดงักล่าว 

นอกจากนี	  ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) รฐับาลมกัจะมีการกาํกบัดูแลและควบคุมการดาํเนินการทาง
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ตลาดหลักทรัพย ์ศูนยซื์	 อขายหลักทรัพย ์นายหน้า ผูค้า้ คู่สัญญา และผูอ้อกตราสาร
น้อยกว่าในตลาดที5มีเสถียรภาพ การกํากับดูแลตามกฎระเบียบที5มีอยู่อาจถูกบิดเบือนหรือถูกควบคุมได ้
เนื5องจากตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) บางแห่งไม่มีระบบกฎหมายที5พฒันาแลว้ซึ5งเทียบเคียงไดก้บั
ประเทศที5พฒันากว่า นอกจากนี	  กระบวนการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบอาจจะไม่กา้วหน้าไปในระดับ
เดียวกับพัฒนาการของตลาด ซึ5งอาจส่งผลให้เกิดความเสี5ยงจากการลงทุน อีกทั	งการที5ตลาดเกิดใหม่ 
(Emerging Market) ดังกล่าวอาจยงัไม่มีกฎหมายที5คุม้ครองสิทธิในความเป็นเจา้ของของเอกชน และอาจมี
ความเสี5ยงที5ขอ้กาํหนดในระดบัทอ้งถิ5น ภูมิภาคและประเทศจะขดัแยง้กนั หรือมีความเขา้ใจที5แตกต่างกนัหรือ
อาจมีการตีความตามอําเภอใจ อีกทั	งความเป็นอิสระของระบบตุลาการและความคุม้กันจากอิทธิพลทาง
เศรษฐกิจ การเมืองหรือลัทธิชาตินิยมยงัคงไม่ได้รับการตรวจสอบในหลายประเทศ หากกองทุนลงทุนใน
ประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ดงักล่าว กองทุนอาจประสบกบัความยากลาํบากในการใชท้างแกไ้ข
เยียวยาตามกฎหมาย หรือการยื5นขอและบังคบัคาํพิพากษาในศาลในประเทศดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัท
จดัการจะทาํการวิเคราะหส์ถานการณด์า้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที5กองทุนจะลงทุนอย่างสมํ 5าเสมอ 
ในกรณีที5ลงทุนในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) ดงักล่าว 

12.  ความเสี?ยงที?เกี?ยวขอ้งกบัตวักลางทอ้งถิ?นและผูด้แูลทรพัยส์ิน  

ธุรกรรมบางอย่างของกองทุนอาจตอ้งดําเนินการผ่านนายหน้า ธนาคารหรือหน่วยงานทอ้งถิ5นอื5นๆ ทําให้
กองทุนมีความเสี5ยงที5เกี5ยวขอ้งกบัการผิดนัด การลม้ละลาย ความประมาทเลินเล่อหรือการฉอ้ฉลของตวักลาง 
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นายหน้า หรือหน่วยงานเหล่านั	น นอกจากนี	  กองทุนยงัตอ้งพึ5งพาระบบการธนาคารที5มีความเหมาะสมเป็นการ
ทั 5วไปของประเทศที5กองทุนไปลงทุนผ่านนายหน้า หรือตวักลางดงักล่าว 

ทรพัยสิ์นของกองทุนอาจอยูใ่นบญัชีหนึ5งหรือหลายบญัชีซึ5งผูด้แูลทรพัยสิ์น (Custodians) เปิดไวส้าํหรบักองทุน 
ผูดู้แลทรัพยสิ์นเหล่านี	 อาจตั	งอยู่ในต่างประเทศ จึงมีความไม่แน่นอนว่าทรัพยสิ์นของกองทุนจะไดร้ับความ
คุม้ครองหรือไม่ในกรณีที5ผูด้แูลทรพัยสิ์นดงักล่าวลม้ละลายหรือมีเหตุการณ์อื5นในทาํนองเดียวกนั ซึ5งอาจส่งผล
ใหก้องทุนไม่ไดร้ับคืนทรัพยสิ์นที5ฝากไวก้บัผูดู้แลทรัพยสิ์นดังกล่าวและทาํใหผู้ล้งทุนตอ้งสูญเสียเงินลงทุนใน
ส่วนนั	น  

13. ความเสี?ยงจากขอ้จาํกดัการนาํเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation Risk) 

เนื5องจากกองทุนนี	 มีการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี5ยงที5ทางการของต่างประเทศอาจออก
มาตรการในภาวะที5เกิดวิกฤตการณ์ที5ไม่ปกติ ทาํใหก้องทุนไม่สามารถแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศและนํา
เงินกลบัเขา้มาในประเทศได ้ซึ5งอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาที5กาํหนด 

14.  ความเสี?ยงทางดา้นภาษีอากร (Tax Risk) 

ผูล้งทุนพึงตระหนักว่าอตัราภาษีและหลกัเกณฑก์ารจดัเก็บภาษีสามารถเปลี5ยนแปลงไปไดทุ้กเมื5อ บริษัทจดัการ
มีความประสงคที์5จะใหก้ารดาํเนินการทั	งหมดเท่าที5จะเป็นไปไดข้องกองทุนเป็นไปในลกัษณะที5จะไม่ทาํใหถื้อได้
ว่ากองทุนมีสถานประกอบการอยู่ในประเทศอื5นนอกจากประเทศไทย ทั	งนี	  ผลตอบแทนที5กองทุนมีสิทธิไดร้ับ
อาจตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที5จ่ายและเสียภาษีกาํไร (ส่วนทุนหรืออื5นๆ) ที5ไดร้บัจากการขายทรพัยสิ์นที5กองทุนลงทุน
หรือจากการโอนเงินลงทุน ทั	งนี	  กฎหมายภาษีในประเทศต่างๆ ที5กองทุนลงทุนอาจเปลี5ยนแปลงเป็นครั	งคราว
และมีผลกระทบต่อผูล้งทุน ผูล้งทุนตอ้งรบัภาระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที5เรียกเก็บจากภายในและภายนอก
ประเทศทั	งหมด (ซึ5งรวมถึงภาษีการโอน อากรแสตมป์ ภาษีอื5นๆ หรือค่าใชจ้่ายที5มีลกัษณะในทาํนองเดียวกนั) 
ที5เกี5ยวขอ้งกบัการลงทุนของกองทุน 

กองทุนอาจถูกเรียกเก็บภาษีเงินได ้ภาษีหกั ณ ที5จ่ายและภาษีอื5นๆ ในประเทศที5มีการลงทุน เนื5องจากผูถื้อ
หน่วยลงทุนมีทั	งผูล้งทุนสถาบนัและผูล้งทุนที5มิใช่ผูล้งทุนสถาบนั จึงมีความเป็นไปไดที้5โครงสรา้งการลงทุนแบบ
หนึ5งจะส่งผลใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนบางรายไม่สามารถ (1) ไดร้บัประโยชน์จากอนุสญัญาดา้นภาษีซึ5งประเทศไทย
ทาํกบัประเทศที5มีการลงทุน หรือ (2) เรียกรอ้งเครดิตสาํหรบัภาษีเงินไดแ้ละภาษีหกั ณ ที5จ่ายดงักล่าว ดงันั	น 
ในการเลือกรปูแบบการลงทุนที5เหมาะสมสาํหรบักองทุน บริษัทจดัการอาจพิจารณาวตัถุประสงคก์ารลงทุนของ
กองทุนโดยรวม มิใช่วตัถุประสงคก์ารลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ5ง 

15.  ความเสี?ยงที?เกี?ยวขอ้งกบัการคิดภาษี ณ ที?จา่ยตามกฎหมาย FATCA 

Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) เป็นกฎหมายภาษีของประเทศสหรฐัอเมริกาที5มีการบญัญติั
และมีผลบังคบัใชใ้นปัจจุบนั ภายใตก้ฎหมาย FATCA อาจมีการหกัภาษี ณ ที5จ่ายในอตัราที5สูงถึงรอ้ยละ 30 
สําหรับการจ่ายดอกเบี	 ยและเงินปันผลที5มีแหล่งที5มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ5งเกิดขึ	 นตั	งแต่วันที5 1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ใหแ้ก่สถาบนัการเงินต่างประเทศ และเงินรายรบัทั	งหมด (gross proceeds) ที5สถาบนั
การเงินต่างประเทศไดร้บัจากการขายทรพัยสิ์นที5มีความเกี5ยวขอ้งกบัสหรฐัอเมริกาบางประเภทซึ5งเกิดขึ	 นตั	งแต่
วนัที5 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ในกรณีที5สถาบันการเงินต่างประเทศดังกล่าว (ซึ5งรวมถึงกองทุน) ไม่ไดเ้ขา้ทํา
และปฏิบติัตามความตกลงกบักรมสรรพากรของสหรฐัอเมริกา (U.S. Internal Revenue Service หรือ “IRS”) 
เวน้แต่ สถาบนัการเงินต่างประเทศนั	นไดร้บัการยกเวน้หรือถือว่าไดป้ฏบิติัตามกฎหมายดงักล่าวแลว้ 
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เพื5อหลีกเลี5ยงภาษีหกั ณ ที5จ่ายดงักล่าว กองทุนอาจเขา้ทาํความตกลงกบั IRS (“ความตกลงกบั IRS”) กองทุน
คาดว่าความตกลงกบั IRS จะกาํหนดใหก้องทุนตกลงที5จะ (1) ขอรบัขอ้มลูเพื5อระบุตวับุคคลบางอยา่งเกี5ยวกบัผู้
ถือหน่วยลงทุน เพื5อพิจารณาว่าผูถื้อหน่วยลงทุนเป็น U.S. Person หรือนิติบุคคลต่างชาติซึ5งถือหุน้โดย U.S. 
Person หรือไม่ และเพื5อใหข้อ้มลูระบุตวับุคคลเกี5ยวกบัผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวแก่ IRS เป็นระยะ (2) ปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดการหกัภาษี ณ ที5จ่ายและขอ้กาํหนดอื5นๆ เพื5อที5จะปฏิบติัตามภาระผูกพนัในการรายงานขอ้มลู
ตามความตกลงกบั IRS ในกรณีที5ผูถื้อหน่วยลงทุนรายใดไม่ปฏิบัติตามคาํรอ้งขอเกี5ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูล
ตามที5กาํหนดไวใ้นความตกลงกบั IRS จากกองทุน หรือบริษัทจดัการ  บริษัทจดัการอาจจาํเป็นตอ้งหกัภาษี ณ 
ที5จ่ายสูงถึงรอ้ยละ 30 จากการชําระเงิน (ซึ5งรวมถึงเงินปันผลและจาํนวนเงินไถ่ถอน) ซึ5งมีขึ	 นตั	งแต่วันที5 1 
มกราคม พ.ศ. 2560 ที5ตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที5ไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในการเปิดเผยขอ้มลู หรือผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ5งเป็นสถาบนัการเงินที5มิไดมี้ความตกลงกบั IRS ที5มีผลบงัคบั (กล่าวคือ ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ5ง
เป็นสถาบนัการเงินที5ไม่เขา้ร่วมในการทาํความตกลงกบั IRS) เวน้แต่ สถาบนัการเงินนั	นไดร้บัการยกเวน้หรือ
ถือว่าไดป้ฏิบัติตามกฎหมายแลว้ ทั	งกองทุน บริษัทจดัการจะไม่ชําระเงินเพิ5มเติมใดๆ เพื5อชดเชยใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนสาํหรบัจาํนวนเงินใดๆ ที5ถูกหกัตามกฎหมาย FATCA นอกจากนี	  ยงัมีความเป็นไปไดที้5บริษัทจดัการ
อาจตอ้งจดัใหมี้การจาํหน่ายหรือโอนหน่วยลงทุนซึ5งถือโดยผูถื้อหน่วยลงทุนที5ไม่ปฏิบัติตามขอ้กาํหนดในการ
เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวตามที5บริษัทจดัการรอ้งขอตามเงื5อนไขในความตกลงกบั IRS ของกองทุน และจาํนวนเงิน
สุทธิที5ไดจ้ากการจาํหน่ายหรือโอนนั	นอาจจะน้อยกว่าราคาตลาดยุติธรรมของหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายหรือโอน
โดยทั 5วไป 

อย่างไรก็ดี ภาระผูกพันที5มีแหล่งที5มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ5งยงัคงคา้งอยู่ ณ วนัที5 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2557 และภาระผูกพนัที5มีแหล่งที5มาจากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ5งยงัคงคา้งอยู่ในวนัที5 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557 หรือวนัที5ตรงกบัหกเดือนหลงัจากการประกาศใชข้อ้บงัคบั US Treasury regulations ว่าดว้ยการหกั 
ณ ที5จ่ายสาํหรบักลุ่มเงินประเภท "foreign passthru payments" (แลว้แต่ว่าวนัใดเกิดขึ	 นภายหลงั) โดยภาระ
ผูกพนัดงักล่าวไม่ไดมี้การแกไ้ขหรือถือว่าออกใหม่ ภายหลงัจากวนัที5 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ภาระผูกพนั
เหล่านี	 เรียกว่า "Grandfathered Obligations") จะไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของการหกั ณ ที5จ่ายตามกฎหมาย FATCA 
อย่างไรก็ตาม ภาระผูกพันซึ5งถือว่าเป็นภาระผูกพนัประเภททุน และภาระผูกพนัประเภทหนี	 ซึ5งไม่มีกําหนด
ระยะเวลาแน่นอน (เช่น เงินฝากออมทรพัยแ์ละเผื5อเรียก) ไม่มีสิทธิไดร้บัการยกเวน้ (grandfathering) จากการ
หกัภาษี ณ ที5จ่ายตามกฎหมาย FATCA  

นอกจากนี	  ถา้กองทุนตดัสินใจที5จะไม่เขา้ทาํความตกลงกบั IRS กองทุนอาจถูกหกัภาษี ณ ที5จ่ายในอตัรารอ้ยละ 
30 สาํหรบัเงินบางประเภทที5ตอ้งชาํระใหแ้ก่กองทุน 

ที5ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเ้ขา้ทําความตกลงระหว่างรฐับาล (intergovernmental agreements) ("
ความตกลง IGA") หลายฉบบัที5เกี5ยวขอ้งกบักฎหมาย FATCA ซึ5งถา้ประเทศไทยเขา้ทาํความตกลง IGA กบั
สหรฐัอเมริกา กองทุนอาจไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ทาํความตกลงกบั IRS แต่อาจจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายที5ประเทศ
ไทยตราขึ	 นเพื5ออนุวตัรใหเ้ป็นไปตามความตกลง IGA นั	น  

บริษัทจดัการไม่สามารถรบัรองไดว้่าการชาํระเงินใหแ้ก่กองทุนในส่วนที5เกี5ยวกบัทรพัยสิ์นของกองทุน ซึ5งรวมถึง
ทรพัยสิ์นที5ลงทุน จะไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของการหกั ณ ที5จ่ายตามกฎหมาย FATCA ถา้การชาํระเงินใหแ้ก่กองทุน
ในส่วนที5เกี5ยวกบัทรัพยสิ์นของกองทุนตอ้งอยู่ภายใตบ้ังคบัของการหกั ณ ที5จ่าย ก็อาจส่งผลใหมี้การไถ่ถอน
ทรัพยสิ์นที5ลงทุนก่อนกาํหนดตามวิธีการที5ระบุไวใ้นขอ้กําหนดและเงื5อนไขของทรัพยสิ์นที5ลงทุน นอกจากนี	  
ถึงแมว้่า ผู ้ลงทุนในกองทุนจะได้ปฏิบัติตามการร้องขอขอ้มูลระบุตัวบุคคลและยินยอมให้บริษัทจัดการ
ดาํเนินการนําส่งขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่ IRS แต่การชําระเงินใหแ้ก่กองทุนก็ยงัอาจถูกหกั ณ ที5จ่ายตามกฎหมาย 
FATCA ได ้หากตวักลางที5ถือทรพัยสิ์นอยู่แทนกองทุนตอ้งถูกหกั ณ ที5จ่าย เนื5องจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 



กองทนุเปิดเค ตราสารหนี � 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 23

FATCA ดงันั	น ผูถื้อหน่วยลงทุนควรปรึกษาหารือกบัที5ปรึกษาทางดา้นภาษีของตนเกี5ยวกบัภาษีหกั ณ ที5จ่ายตาม
กฎหมาย  FATCA ที5อาจเกิดขึ	 นกบักองทุน ก่อนที5จะตดัสินใจลงทุน 

16.  ความเสี?ยงจากภาษีหกั ณ ที?จา่ยสาํหรบัทรพัยส์ินที?ลงทุน (Withholding Tax) 

บริษัทจดัการไม่สามารถรับรองไดว้่าจะไม่มีการเรียกเก็บภาษีหกั ณ ที5จ่ายจากเงินที5พึงชําระใหแ้ก่กองทุนใน
ส่วนที5เกี5ยวกบัทรพัยสิ์นที5ลงทุน นอกจากนี	  การชาํระเงินใหแ้ก่ตวักลางหรือกองทุนในส่วนที5เกี5ยวกบัทรพัยสิ์นที5
ลงทุนอาจถูกหกั ณ ที5จ่ายตามกฎหมาย FATCA ในอตัราสูงถึงรอ้ยละ 30 หากกองทุนหรือตวักลางไม่ปฏิบัติ
ตามการรอ้งขอขอ้มลูระบุตวับุคคล เพื5อใหคู้่สญัญาของกองทุนหรือตวักลางสามารถปฏบิติัตามกฎหมาย FATCA 
ได ้ซึ5งรวมถึงความตกลงกบั IRS ตามที5กล่าวไวข้า้งตน้ 

นอกจากนี	  แมว้่าในเวลาที5กองทุนเขา้ลงทุนในทรัพย์สินใดๆ จํานวนเงินที5ตอ้งชําระใหแ้ก่กองทุนเกี5ยวกับ
ทรพัยสิ์นที5ลงทุนดงักล่าว จะไม่ถูกหกัภาษี ณ ที5จ่าย แต่ในอนาคตกฎหมายภาษีที5เกี5ยวขอ้งอาจเปลี5ยนแปลงไป 
ทาํใหจ้าํนวนเงินที5ชาํระตามทรพัยสิ์นที5กองทุนลงทุนดงักล่าวตอ้งถูกหกัภาษี ณ ที5จ่าย หรือถูกหกัภาษี ณ ที5จ่าย
ในอัตราที5สูงขึ	 นอันเนื5องจากการเปลี5ยนแปลงใดๆ ในกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บังคับที5เกี5ยวขอ้ง หรือการ
ตีความกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้บงัคบัดงักล่าว ซึ5งลูกหนี	 ที5เกี5ยวขอ้งไม่ผูกพนัที5จะตอ้งชดเชยใหก้บักองทุน ใน
กรณีดังกล่าว กองทุนอาจจะไม่สามารถรับประโยชน์จาก (ก) อนุสัญญาภาษีซอ้นระหว่างประเทศไทยกบั
ประเทศที5ทําการชําระเงิน หรือ (ข) กฎหมายที5ใชบ้ังคับอยู่ในปัจจุบันในประเทศของลูกหนี	 ที5เกี5ยวขอ้งของ
กองทุน ในกรณีที5กองทุนไดร้บัชาํระดอกเบี	 ยจากจาํนวนเงินสุทธิภายหลงัจากที5หกัภาษี ณ ที5จ่ายแลว้ เงินปันผล
หรือผลตอบแทนที5พึงชําระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนก็จะถูกกาํหนดโดยอา้งอิงจากจาํนวนเงินรบัสุทธิดังกล่าว ซึ5ง
ภาษีดงักล่าวจะลดจาํนวนเงินที5สามารถนําไปชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดว้ย ทั	งนี	  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่มีสิทธิ
ไดร้บัจาํนวนเงินเพิ5มเติม (grossed-up amounts) เพื5อชดเชยภาษีหกั ณ ที5จ่ายนั	น 

 

ความเสี?ยงอื?นๆ ที?ผูล้งทุนควรทราบ 

1.  ลกัษณะการลงทุนของกองทุน  

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี	 และเงินฝากในสถาบันการเงินประเภทที5มีอันดับน่าเชื5อถือตํ 5ากว่าอันดับที5
สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือไม่ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือ (Unrated) นอกจากนี	  
ผูอ้อกตราสารหนี	 ที5กองทุนจะเขา้ลงทุนอาจไม่ไดใ้หค้าํรับรองทางการเงินใดๆ รวมถึงคาํรับรองที5จะไม่ก่อหนี	
เพิ5มเติม การลงทุนของกองทุนในตราสารหนี	 ดังกล่าวอาจอยู่ภายใตบ้ังคบัของการไถ่ถอนหรือชําระคืนก่อน
กาํหนด ซึ5งอาจส่งผลใหผู้อ้อกตราสารหนี	 ชาํระคืนเงินตน้ตามตราสารหนี	 ที5กองทุนถืออยู่ก่อนเวลาที5คาดหมาย
ไว ้หรือส่งผลใหส้ถาบันผูร้ับฝากเงินชําระคืนเงินฝากใหแ้ก่กองทุนก่อนกําหนด ดังนั	นบริษัทจัดการจึงไม่
สามารถรบัรองว่าจะบรรลุเป้าหมายอตัราผลตอบแทนที5ประมาณการของกองทุน  

2.  ความเสี?ยงดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชนที์?อาจเกิดขึ� น (Potential Conflicts of Interest) 

ผูล้งทุนเขา้ใจและทราบถึงโอกาสที5บริษัทจดัการและบริษัทในเครืออาจเผชิญความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที5
เกี5ยวขอ้งกบักองทุน ในกรณีที5มีปัญหาที5เกี5ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดขึ	 น บริษัทจดัการจะใชดุ้ลย
พินิจโดยสุจริตเพื5อประโยชน์สงูสุดของกองทุน ทั	งนี	  หากมีกรณีที5บริษัทจดัการใชดุ้ลยพินิจโดยสุจริตแลว้เห็นว่า
ถือเป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างแท้จริง บริษัทจัดการอาจดําเนินการตามที5เห็นว่าจําเป็นหรือ
เหมาะสมเพื5อแกไ้ขความขดัแยง้ดังกล่าว โดยเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและกฎระเบียบที5เกี5ยวขอ้ง 
(และเมื5อไดด้าํเนินการดงักล่าว บริษัทจดัการจะไม่มีความรบัผิดใดๆ ที5เกิดขึ	 นจากความขดัแยง้เหล่านั	น) การ
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ดําเนินการเหล่านี	 อาจรวมถึงการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์นที5กองทุนลงทุนซึ5งก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ หรือการแต่งตั	งผูดู้แลผลประโยชน์ที5เป็นอิสระ โดยในการนี	  บริษัทจดัการจะถือว่าผูล้งทุนแต่ละ
รายไดท้ราบถึงการมีอยู่ของความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที5แทจ้ริงหรือที5อาจเกิดขึ	 นไดด้งักล่าวแลว้ และหาก
บริษัทจดัการไดด้ําเนินการเกี5ยวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามกรอบแห่งกฎหมายและกฎระเบียบที5
เกี5ยวขอ้งและตามที5ระบุไวใ้นหนังสือชี	 ชวนฉบับนี	 แลว้ ผูล้งทุนจะสละสิทธิเรียกรอ้งสําหรับความรับผิดใดๆ ที5
เกิดขึ	 นจากการมีอยูข่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ดงักล่าว 

3.  ความเสี?ยงจากขอ้ความที?มีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต (Forward Looking Statements) 

หนังสือชี	 ชวนฉบบันี	 มีขอ้ความที5มีลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statements) ทั	งนี	       
ผูล้งทุนควรใชค้วามระมดัระวงัอย่างสูงเกี5ยวกบัขอ้ความที5มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตในหนังสือชี	
ชวนฉบบันี	  โดยเฉพาะอยา่งยิ5ง ขอ้ความดงัต่อไปนี	 ถือเป็นขอ้ความที5มีลกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคต 

• ขอ้ความเกี5ยวกบักลยุทธโ์ดยรวมของกองทุนในการที5จะบรรลุซึ5งเป้าหมายของการลงทุน  

• ขอ้ความประมาณการตวัเลข ประเภท ขนาด หรือระยะเวลาของการลงทุนที5กองทุนอาจไดม้า หรือขนาด
ของทรพัยสิ์น ที5กองทุนอาจไดม้าในการลงทุนดงักล่าว 

• ขอ้ความเกี5ยวกบัประมาณการหรือการคาดการณผ์ลตอบแทน หรือผลประกอบการจากการลงทุนใดๆ 

• ขอ้ความเกี5ยวกบัแผนการหรือเป้าหมายของการจดัการของกองทุนเพื5อการดาํเนินงานในอนาคต ซึ5งรวมถึง 
แต่ไม่จาํกดัเพียงการใชท้รพัยสิ์นของกองทุน และขนาดและลกัษณะของค่าใชจ้่ายที5บริษัทจดัการคาดว่าจะ
เกิดขึ	 น บุคลากรและบริการอื5นที5กองทุนอาจใชบ้ริการ 

• ขอ้ความใดๆ ที5ใชค้าํว่า “คาดการณ”์ “เชื5อ” “ประมาณการ” “คาดหมาย” หรือถอ้ยคาํในทาํนองเดียวกนั 

• ขอ้ความใดๆ ที5มิใช่ขอ้เท็จจริงยอ้นหลงั 

ขอ้ความที5มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตสะทอ้นถึงความเห็นในปัจจุบันของบริษัทจัดการเกี5ยวกับ
เหตุการณใ์นอนาคต และอยูภ่ายใตค้วามเสี5ยง ความไม่แน่นอนและสมมุติฐานต่างๆ ซึ5งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 
ปัจจยัความเสี5ยงดงัที5ระบุขา้งตน้ ถึงแมว้่าบริษัทจดัการมีความเชื5อว่าความคาดหมายที5แสดงอยู่ในขอ้ความที5มี
ลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมีความสมเหตุสมผล แต่บริษัทจัดการไม่สามารถรับรองว่าความ
คาดหมายเหล่านั	นจะถูกตอ้ง  
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม 

สว่นที? 1 : อตัราสว่นการลงทุนที?คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ	 นไป 
ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ตํ 5ากว่า 2 
อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

2.3 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบัตํ 5ากวา่ investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

ไม่เกิน 25% 

3 หน่วย CIS   ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 25% 
5 ตราสารที5มีลกัษณะครบถว้นดงันี	  

5.1 เป็นตราสารหนี	  ที5ผูอ้อกจดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศที5ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที5มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	   
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน  
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั 5วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing  
5.2.3 ในกรณีที5เป็นตราสารที5มีกาํหนดวนัชาํระหนี	 นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
397 วนันับแต่วนัที5ลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี	   
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื5อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื5อที5อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ
ไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื5อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
5.2.3.9 บล.  
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  
5.4 ในกรณีที5เป็นตราสารที5มีกาํหนดวนัชาํระหนี	 มากกวา่ 397 วนันับแต่
วนัที5ลงทุน ตอ้งขึ	 นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

ไม่เกินอตัราดงันี	  แลว้แต่อตัราใดจะสงู
กว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ	าหนักของตราสารที5ลงทุนใน 
benchmark + 5% 
  

6 ทรพัยสิ์นดงันี	   
6.1 ตราสารที5มีลกัษณะครบถว้นดงันี	   
6.1.1 เป็นตราสารหนี	  ที5ผูอ้อกจดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั	นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที5ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
ธพ. ในประเทศไทย) 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี	  แลว้แต่อตัราใด
จะสงูกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ	าหนักของทรพัยสิ์นที5ลงทุนใน 
benchmark + 5%  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
6.1.2 เป็นตราสารที5มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	   
6.1.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ ในตลาดซื	 อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ  
6.1.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั 5วไป โดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
6.1.2.3 ในกรณีที5เป็นตราสารที5มีกาํหนดวนัชาํระหนี	 น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
397 วนั นับแต่วนัที5ลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 
ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี	   
6.1.2.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6. 1.2.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที5ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
6. 1.2.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที5มีลกัษณะทาํนองเดียวกบับุคคล
ตามขอ้ 6. 1.2.3.1 – 6. 1.2.3.2  
6.1.3 ในกรณีที5เป็นตราสารที5มีกาํหนดวนัชาํระหนี	 มากกวา่ 397 วนั นับ
แต่วนัที5ลงทุน ตอ้งขึ	 นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  
6.2 reverse repo  
6.3 OTC derivatives  

  

7 ทรพัยสิ์นอื5นนอกเหนือจากที5ระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี	  ไม่มีขอ้กาํหนดเกี5ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 
แลว้แต่กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื5อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 2. derivatives on organized exchange 

สว่นที? 2 : อตัราสว่นการลงทุนที?คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทที5อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  
  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ5งดงันี	  แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ	าหนักของทรพัยสิ์นที5ลงทุนใน 
benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี	  ไม่มีขอ้กาํหนดเกี5ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื5อการดาํเนินงานของกองทุนรวม  
2. derivatives on organized exchange  
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สว่นที? 3 : อตัราสว่นการลงทุนที?คาํนวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit)  

 ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั �วแลกเงิน หรือ ตั �วสญัญาใชเ้งิน ที5
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั 5งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี	   
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที5มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 น  
1.2 ธพ.  
1.3 บง.  
1.4 บค.  
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื5อที5อยูอ่าศยั  
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นที5กองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธิ{มาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี5ยในรอบปี
บญัชี เวน้แต่เป็นกองทุนรวมที5มีอายุ
โครงการน้อยกวา่ 1 ปี ใหเ้ฉลี5ยตามรอบ
อายุกองทุน  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมที5อายุ
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั  
6 เดือน ทั	งนี	  เฉพาะกองทุนรวมที5มีอายุ
โครงการมากกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี 

 

2 ทรพัยสิ์นดงันี	  
2.1  ตั �วแลกเงิน หรือ ตั �วสญัญาใชเ้งินที5มีเงื5อนไขหา้มเปลี5ยนมือแต่
กองทุนรวมไดด้าํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้าม
วิธีการที5กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื5อนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได ้
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที5มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  
2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี	   
 
(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที5ลงทุน
ใน ตั �วแลกเงิน ตั �วสญัญาใชเ้งิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที5
มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการ
ลงทุนใน derivatives เพื5อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายุสอดคลอ้งกบัอายุ
กองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
  

 
3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

 4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

 
5 total SIP ซึ5งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนที5 1 : อตัราส่วนการลงทุนที5

คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit)  
รวมกนัไม่เกิน 15% 

  
6 
  

derivatives ดงันี	  
การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที5มีวตัถุประสงคเ์พื5อการลดความเสี5ยง 
(hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี5ยงที5มีอยู ่ 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื5อการดาํเนินงานของกองทุนรวม ไม่มี
ขอ้กาํหนดเกี5ยวกบั product limit 

สว่นที? 4 : อตัราสว่นการลงทุนที?คาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที?ลงทุน (concentration limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  
1 ตราสารหนี	 ของผูอ้อกรายใดรายหนึ5ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี	 ภาครฐัไทย  
หรือตราสารหนี	 ภาครฐัต่างประเทศ) 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี	 สินทางการเงิน (financial liability) ของ
ผูอ้อกตราสารรายนั	น ตามที5เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชีล่าสุด โดยไม่ใหนั้บรวมมลูค่าหนี	 สินดงักล่าวของเจา้หนี	 ที5มีความ
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  
 เกี5ยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงินกูย้มืจากกิจการที5เกี5ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

ทั	งนี	  ในกรณีที5ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี	 สินทางการเงินตามที5เปิดเผยไวใ้นงบ
การเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงัไม่ครบ
กาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครั	งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ชอ้ตัราส่วน
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี	 ของผู้
ออกรายนั	นเป็นรายครั	ง  เวน้แต่ในกรณีที5ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื5นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น
รายโครงการ 
 
1.2 ในกรณีที5กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี	 โดยเป็นตราสารที5ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่นระดบัตํ 5ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื5อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัท
จดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดงักล่าวเป็นรายครั	ง เวน้แต่กรณีที5ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื5นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น
รายโครงการ 
 (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที5ออกโดยบุคคลดงันี	   
       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
       2. ธนาคารออมสิน 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       4. ธนาคารเพื5อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื5อที5อยูอ่าศยั 
       6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
          แห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื5อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที5ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
       11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที5มีลกัษณะทาํนองเดียวกบั 
           บุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ5ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั	งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที5ออกหน่วยนั	น   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี	  
   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที5มีลกัษณะครบถว้นดงันี	  
   โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
    (1) มีขนาดเล็ก 
    (2) จดัตั	งขึ	 นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
    (3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

 

ทั	งนี	  การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที5แกไ้ขเพิ5มเติม 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั�งหมดที?เรียกเก็บจากผูซื้� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

1. ค่าใชจ้า่ยที?หกัโดยตรงจากผูซื้� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี 
1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื	 อคืน ไม่มี 
1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุน ไม่มี 
2. ค่าใชจ้า่ยที?หกัโดยตรงจากผูซื้� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามที?จา่ยจริง) 
2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราที5นายทะเบียนกาํหนด 
2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราที5นายทะเบียนกาํหนด 
2.3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน อตัราที5สถาบนัการเงินกาํหนด 
2.4. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซื้	 อหน่วยลงทุน อตัราที5สถาบนัการเงินกาํหนด 
2.5. ค่าใชจ้่ายอื5นๆ ที5ผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 
ไม่มี 

3. ค่าใชจ้า่ยที?เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1)(2) (รอ้ยละของจาํนวนเงินที?ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี 
3.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี 
3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.1070 ต่อปี 
3.4. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย ไม่มี 
4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสริมการขาย ที?เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรก ไม่เกิน 1.0700% ของจาํนวน

เงินทุนของโครงการ 
4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรก ไม่มี 
5. ประมาณการคา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั�งหมด(1)(2) (รอ้ยละของ

จาํนวนเงินที?ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
ไม่เกิน 1.2840 ต่อปี 

(1) บริษัทจดัการอาจเพิ5มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที5เรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราที5รวมภาษีมลูค่าเพิ5มแลว้ 
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. การลงทุนในกองทุนมีความเสี5ยงอยา่งมีนัยสาํคญัซึ5งผูล้งทุนควรพิจารณาก่อนที5จะเขา้ลงทุนในกองทุน กองทุนมี
สถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการและผูถื้อหน่วยลงทุน ดังนั	น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระ
ผูกพนัในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี	  3 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย ทั	งนี	  ผลการ
ดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี	  3 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายย่อย ไม่ไดข้ึ	 นอยู่กบัสถานะทางการเงิน
หรือผลการดาํเนินงานของบริษัทจดัการ 

เนื5องจากกองทุนยงัไม่มีผลการดาํเนินงาน (track record) หรือประวติัการดาํเนินงานใดๆ บริษัทจดัการจึงไม่
สามารถรบัรองไดว้่าผูล้งทุนจะไดร้บัผลตอบแทนตามที5ประมาณไว ้หรือจะไม่สูญเสียเงินลงทุนอย่างมีนัยสาํคญั 
ดงันั	น การลงทุนในกองทุนจึงไม่เหมาะสมที5จะเป็นเครื5องมือในการลงทุนเพียงอยา่งเดียวของผูล้งทุน  

2. ผลการดําเนินงานในอดีตของบริษัทจดัการไม่ไดเ้ป็นเครื5องบ่งชี	 ถึงผลการดาํเนินงานในอนาคตของกองทุนนี	  
และกองทุนไม่สามารถรับรองไดว้่ากองทุนจะบรรลุผลการดาํเนินงานที5เทียบเคียงไดก้บัผลการดาํเนินงานใน
อดีตในการจดัการกองทุน ซึ5งบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนหรือบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ ดังนั	น ผู ้
ลงทุนตอ้งไม่ถือเอาผลการดาํเนินงานในอดีตของบุคลากรมืออาชีพดา้นการลงทุนของบริษัทจดัการ หรือบริษัท
ในเครือแห่งใดของบริษัทจดัการมาทาํการคาดหมายผลการดําเนินงานของกองทุน และตอ้งไม่คาดหมายว่า
กองทุนจะบรรลุผลตอบแทนในทาํนองเดียวกนั 

3. ผูล้งทุนควรลงทุนในกองทุนโดยเป็นส่วนหนึ5งของกลยุทธก์ารลงทุนโดยรวม ต่อเมื5อผูล้งทุนสามารถรับความ
เสี5ยงจากการขาดทุนโดยสิ	 นเชิงจากการลงทุนในกองทุนเท่านั	น นอกจากนี	  อาจมีกรณีที5บริษัทจดัการหรือบริษัท
ในเครืออาจมีผลประโยชน์ขดักนักบักองทุน ผูที้5ประสงคจ์ะลงทุนจึงควรประเมินความเสี5ยงและขอ้ดีของการ
ลงทุนในกองทุนนี	  นอกจากนี	  ในการพิจารณาเขา้ลงทุนในกองทุน ผูล้งทุนควรตระหนักถึงขอ้พิจารณาต่างๆ ซึ5ง
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงความเสี5ยงที5ปรากฏในหนังสือชี	 ชวนฉบบันี	  

4. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือชี	 ชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซื	 อหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพื5อใชอ้า้งอิงใน
อนาคต หากตอ้งการทราบขอ้มลูเพิ5มเติม ผูล้งทุนสามารถขอหนังสือชี	 ชวนส่วนขอ้มลูโครงการไดที้5บริษทัจดัการ
หรือผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื	 อคืน 

5. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที5ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต.  

6. การลงทุนยอ่มมีความเสี5ยง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

7. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื5นเพื5อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัที5บริษัทจดัการลงทุนใน
หลักทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอื5นเพื5อกองทุนตามหลกัเกณฑที์5สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั	งนี	  ผูที้5
สนใจจะลงทุนที5ตอ้งการทราบขอ้มลูการลงทุนเพื5อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มลูไดที้5บริษัท
จดัการ ตวัแทน และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

8. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลักทรัพยเ์พื5อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ
ประกาศต่างๆ ที5สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ 
เพื5อที5บริษัทจดัการจะสามารถกาํกบัและดแูลการซื	 อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้
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9. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มูลที5อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทําธุรกรรมกับบุคคลที5เกี5ยวขอ้ง 
(Connected Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนที5กาํหนดในวตัถุประสงคก์ารลงทุน เป็นตน้ ไดที้5สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

10. บริษัทจดัการใชข้อ้มลูในอดีตในการคาํนวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสมัประสิทธิ{สหสัมพนัธ์ (absolute correlation 
coefficient) กองทุนจึงมีความเสี5ยงหากสินทรพัยอ์า้งอิง (underlying assets) และทรพัยสิ์นที5ตอ้งการลดความ
เสี5ยงเคลื5อนไหวในทิศทางที5ไม่เป็นไปตามขอ้มลูในอดีต ซึ5งอาจทาํใหส้ญัญาซื	 อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความ
เสี5ยงไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

11. หนังสือชี	 ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญั ส่วนขอ้มลูกองทุนรวม และ
ส่วนรบัรองความถูกตอ้งครบถว้น 

12. การพิจารณาร่างหนังสือชี	 ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี	 มิไดเ้ป็นการแสดงว่าสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้บัรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มลูในหนังสือชี	 ชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที5เสนอขายนั	น 
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รายละเอียดโครงการจดักองทุนรวม 
คาํจาํกดัความ / คาํนิยาม :  

“กฎหมาย ก.ล.ต.. หมายถึง พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
หรือ ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
“กองทุน / กองทุนเปิด / กองทุนรวม” หมายถึง กองทุนเปิดเค ตราสารหนี	  3 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 
“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที5สภาวชิาชีพบญัชีกาํหนดเกี5ยวกบัการจดัทาํงบ
การเงินรวม  
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
“คาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุน” หมายถึง เงินสด เช็ค ดราฟต ์คาํสั 5งจา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีการอื5นใดที5บริษัท
จดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนยอมรบั โดยค่าสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนที5ไม่ใช่เงินสดนั	น บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการ
ขายหน่วยลงทุนจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสั 5งจ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคารหรือวธีิการอื5นใดได้
ภายในวนัทาํการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย  
“โครงการ” หมายถึง โครงการจดัการ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี	  3 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 
“ตลาดหลกัทรพัย”์ หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  
“บริษัทจดัการ” หมายถึง บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั  
“ผูด้แูลผลประโยชน์” หมายถึง ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน  
“ผูถื้อหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  
“ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน” หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ5งเป็นผูที้5ไดร้บัใบอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหนา้ซื	 อขายหลกัทรพัย ์(Broker) การคา้หลกัทรพัย ์(Dealer) และการ
จดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั	งในส่วนของหลกัทรพัยท์ั 5วไป หรือหลกัทรพัยที์5จาํกดัเฉพาะหน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  
“ผูล้งทุนสถาบนั” ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั 
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปนี	   
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย  
(2) ธนาคารพาณิชย ์ 
(3) ธนาคารที5มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 น  
(4) บริษัทเงินทุน  
(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์ 
(6) บริษัทหลกัทรพัย ์ 
(7) บริษัทประกนัวินาศภยั  
(8) บริษัทประกนัชีวิต  
(9) กองทุนรวม  
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ5งบริษทัหลกัทรพัยร์บัจดัการเงินทุนของผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้งทุนรายใหญ่ หรือผูล้งทุนตาม (1) 
ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25)  
(11) กองทุนสาํรองเลี	 ยงชีพ  
(12) กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  
(13) กองทุนประกนัสงัคม  
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ  
(15) กองทุนเพื5อการฟื	 นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  
(16) ผูป้ระกอบธุรกิจสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยสญัญาซื	 อขายล่วงหนา้  
(17) ผูป้ระกอบธุรกิจการซื	 อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าดว้ยการซื	 อขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า  
(18) สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ  
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(19) สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก  
(20) ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
(21) นิติบุคคลประเภทบรรษัท  
(22) นิติบุคคลซึ5งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละเจ็ดสิบหา้ของจาํนวนหุน้ที5มีสิทธิออกเสียงทั	งหมด  
(23) ผูล้งทุนต่างประเทศซึ5งมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทุนตาม (1) ถึง (22)  
(24) ผูจ้ดัการกองทุน หรือผูจ้ดัการลงทุนในสญัญาซื	 อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์
เกี5ยวกบับุคลากรในธุรกิจตลาดทุน  
(25) ผูล้งทุนอื5นใดตามที5สาํนักงานประกาศกาํหนด  
“ผูล้งทุนรายใหญ่” ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการกาํหนดบทนิยามผูล้งทุนสถาบนั 
ผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้งทุนรายใหญ่ ไดแ้ก่ผูล้งทุนดงัต่อไปนี	   
(1) นิติบุคคลที5มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ5งดงันี	   
(ก) มีส่วนของผูถื้อหุน้ตามงบการเงินปีล่าสุดที5ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ตั	งแต่หนึ5งรอ้ยลา้นบาทขึ	 นไป  
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าตั	งแต่ยี5สิบลา้นบาทขึ	 นไป หรือในกรณีที5นับรวมเงินฝากแลว้มีเงิน
ลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั	งแต่สี5สิบลา้นบาทขึ	 นไป  ทั	งนี	  ใหพ้ิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที5ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้  
(2) บุคคลธรรมดาซึ5งนับรวมกบัคู่สมรสแลว้มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ5งดงันี	   
(ก) มีสินทรพัยสุ์ทธิตั	งแต่หา้สิบลา้นบาทขึ	 นไป ทั	งนี	  สินทรพัยด์งักล่าวไม่นับรวมมลูค่าอสงัหาริมทรพัยซึ์5งใชเ้ป็นที5พกัอาศยั
ประจาํของบุคคลนั	น  
(ข) มีรายไดต่้อปีตั	งแต่สี5ลา้นบาทขึ	 นไป  
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกัทรพัยห์รือสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าตั	งแต่สิบลา้นบาทขึ	 นไป หรือในกรณีที5นับรวมเงินฝากแลว้มีเงิน
ลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าวตั	งแต่ยี5สิบลา้นบาทขึ	 นไป 
“ผูส้อบบญัชี” หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทุน  
“มลูค่าหน่วยลงทุน” หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดตามทะเบียน
หน่วยลงทุนเมื5อสิ	 นวนัที5คาํนวณนั	น โดยคาํนวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตาํแหน่งและตดัตาํแหน่งที5 5 ทิ	 งมลูค่า
หน่วยลงทุนที5ใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุนที5ตดัทศนิยมตาํแหน่งที5 5 ทิ	 งและปัดทศนิยมตาํแหน่ง
ที5 4 ขึ	 น  
ระยะเวลาเสนอขาย หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  
“ราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน” หมายถึง ราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที5คาํนวณจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิ	 นวนัทาํการ
รบัซื	 อคืนนั	น หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  
“วนัทาํการ” หมายถึง วนัเปิดทาํการปกติของบริษัทจดัการ  
“วนัทาํการรบัซื	 อคืน” หมายถึง วนัที5บริษัทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั หากวนัดงักล่าวตรงกบั
วนัหยุด จะใชว้นัทาํการถดัไปเป็นวนัทาํการรบัซื	 อคืน  
“ศนูยซื์	 อขายหลกัทรพัย”์ หมายถึง ศนูยซื์	 อขายหลกัทรพัยซึ์5งจดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
“สถาบนัการเงิน” หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบี	 ยเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน  
“สมาคม” หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทุน  
“สมุดบญัชีแสดงสิทธิ” หมายถึง สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
“สั 5งซื	 อหน่วยลงทุน” หมายถึง สั 5งซื	 อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน
ไดร้บัคาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนจากผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนและไดร้บัค่าสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนแลว้  
“สั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง สั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซื	 อขาย  
“สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  
“หนังสือชี	 ชวน” หมายถึง หนังสือชี	 ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  
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คาํอธิบายศพัทเ์รื?องการลงทุนของกองทุนเพื?อประกอบการอธิบายคาํยอ่และความหมายของคาํยอ่ รวมถึงคาํศพัทที์?
ปรากฏในหวัขอ้ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์

คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์
“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที5สภาวชิาชีพบญัชีกาํหนดใหจ้ดัทาํงบการเงิน

รวม 
“กองทุนฟื	 นฟ”ู กองทุนเพื5อการฟื	 นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศ

ไทย 
“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน 
“กองทุนรวม 
พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที5ตั	งขึ	 นเพื5อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงินทอ้งถิ5นในภมิูภาคตาม
โครงการจดัตั	งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะที5สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที5ประชุม
กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks 
(EMEAP) 

“กองทุนรวม
วายุภกัษ”์ 

กองทุนรวมที5จดัตั	งขึ	 นตามมติคณะรฐัมนตรี เมื5อวนัที5 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื5อผูล้งทุนที5มิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 
“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมที5มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั	งเดียวโดยถือทรพัยสิ์นที5ลงทุนไวจ้นครบกาํหนดอายุของ

ทรพัยสิ์น หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 
“กองทุน CIS 
  ต่างประเทศ” 

กองทุนที5จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศซึ5งมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 
(collective investment scheme)  ทั	งนี	  ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตั	งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือ
รปูอื5นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที5จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 
ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที5จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน infra” รปูแบบการลงทุนในทรพัยสิ์นที5เกี5ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื	 นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ5งไดแ้ก่ 
1.  กองทุนโครงสรา้งพื	 นฐานที5จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื5อธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพื	 นฐานต่างประเทศที5จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศซึ5งมีวตัถุประสงค์
หลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพื	 นฐานตาม 1.   
ทั	งนี	  ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพื	 นฐานดงักล่าวจะจดัตั	งในรปูบริษทั ทรสัต ์หรือรปูอื5นใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 
“กองทุน property” กองทรพัยสิ์นที5เกี5ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซึ์5งอยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	  

1.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์5อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พื5อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยที์5จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื5อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
3.  foreign REIT 

“การลดความเสี5ยง” การลดความเสี5ยงที5อาจเกิดขึ	 นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives ที5มี
ลกัษณะครบถว้นดงันี	  
1.  ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื5อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาํไร (speculate) 
2.  มีผลใหค้วามเสี5ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 
3.  เป็นการลดความเสี5ยงทั 5วไปและความเสี5ยงเฉพาะของทรพัยสิ์นที5ตอ้งการลดความเสี5ยง 
4.  สามารถลดความเสี5ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 
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“เงินฝากหรือ 
ตราสารเทียบเท่า 
เงินฝาก” 

ทรพัยสิ์นดงันี	  
1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรบัฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื5นที5มีลกัษณะทาํนอง
เดียวกบัเงินฝาก  
2. สลากออมทรพัยที์5ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื5อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
3. สลากออมสินพิเศษที5ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงที5เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะที5เทียบเคียงไดก้บัเงินฝาก โดย
คู่สญัญาที5เทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคืนเงินตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายที5เทียบเคียงไดก้บั 
ผูร้บัฝากไดเ้ต็มจาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสินคา้ 
โภคภณัฑ”์ 

ดชันีที5มีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีที5จดัทาํขึ	 นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื5อสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ 
“ตราสารกึ5งหนี	 กึ5ง
ทุน” 

ตราสารทางการเงินที5มีเงื5อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงันี	  
1.  ตั �วเงินคลงั   
2.  พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.   
3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้กู ้ที5กระทรวงการคลงัหรือกองทุนฟื	 นฟเูป็นผูมี้ภาระผกูพนั 

“ตราสารภาครฐั 
ต่างประเทศ” 

ตราสารที5มีรปูแบบทาํนองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยที5รฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั 
ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหว่างประเทศ เป็นผูอ้อก
หรือผูค้ํ	าประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารที5ออกโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ5นของประเทศนั	น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื5อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบนัการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ 
ที5มีการอา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel Committee on Banking 
Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื	 อขาย 
หลกัทรพัย์
ต่างประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที5จดัใหมี้ขึ	 นเพื5อการซื	 อขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมี
ลกัษณะครบถว้นดงันี	  
1.  มีการรวบรวมคาํเสนอซื	 อเสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซื	 อหลายรายและผูเ้สนอขายหลาย
ราย 
2.  มีการกาํหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหมี้ระบบ ซึ5งกาํหนดเกี5ยวกบัวธีิการในการซื	 อขาย
หลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการจดัการซื	 อขายเป็น
ประการอื5น และผูเ้สนอซื	 อเสนอขายยนิยอมที5จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รือระบบนั	น 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 
“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์
“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์
“บง.” บริษัทเงินทุน 
“บล.” บริษัทหลกัทรพัย ์
“บลจ.” บล. ที5ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการจดัการ

กองทุนส่วนบุคคล 
“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที5มีหลกัทรพัยที์5ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนุญาตใหท้าํการซื	 อขายไดใ้น SET 
“บริษัทยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเกี5ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ

การเงินรวมที5มีการจดัทาํและเปิดเผยล่าสุด  ทั	งนี	  หากไม่มีงบการเงินรวม ใหพ้ิจารณาตาม
สดัส่วนการถือหุน้ที5ปรากฏในบญัชีรายชื5อผูถื้อหุน้ล่าสุด 
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“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกี5ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมที5มีการจดัทาํและเปิดเผยล่าสุด  ทั	งนี	  หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตาม
สดัส่วนการถือหุน้ที5ปรากฏในบญัชีรายชื5อผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์
“ใบแสดงสิทธิ 
  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที5เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง ซึ5งกาํหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์าม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดประเภท
หลกัทรพัยเ์พิ5มเติม (ฉบบัที5 6) 

“ผูมี้ภาระผกูพนั” ผูที้5มีภาระผกูพนัในการชาํระหนี	 ตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส้ั 5งจา่ย ผูร้บัรอง ผูร้บั
อาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ํ	าประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศนูยซื์	 อขาย 
derivatives” 

ศนูยซื์	 อขายดงันี	  
1.  ศนูยซื์	 อขาย derivatives ที5ไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซื	 อขายล่วงหน้า 
2.  ศนูยซื์	 อขาย derivatives ซึ5งจดัตั	งขึ	 นและใหบ้ริการไดต้ามกฎหมายต่างประเทศและไดร้บั
การยอมรบัจากสาํนักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	   
1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที5อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื5อผูล้งทุนทั 5วไป กองทุนรวมเพื5อผูล้งทุนที5มิใช่รายยอ่ย 
กองทุนรวมเพื5อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 
2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยสิ์นที5เกี5ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื	 นฐาน ซึ5งอยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	  
1.  กองทุนโครงสรา้งพื	 นฐานที5จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื5อธุรกรรมในตลาดทุน 
2.  กองทุนโครงสรา้งพื	 นฐานต่างประเทศที5จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศซึ5งมีวตัถุประสงค์
หลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนโครงสรา้งพื	 นฐานตาม 1.  ทั	งนี	  ไม่ว่าจะ
จดัตั	งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื5นใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยสิ์นที5เกี5ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซึ์5งอยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	  
1.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์5อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ย
หลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์
2.  ทรสัตเ์พื5อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยที์5จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื5อธุรกรรมใน
ตลาดทุน 
3.  foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสั	น” หุน้กูที้5มีกาํหนดเวลาชาํระหนี	 ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัที5ออกหุน้กู ้
“B/E” ตั �วแลกเงิน (Bill of Exchange) 
“benchmark” ตวัชี	 วดัของกองทุน ซึ5งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีที5มีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและ

สอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั	น 
“CIS operator” บุคคลดงันี	  

1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 
2.  ผูท้าํหน้าที5บริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทุนที5คาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที5ลงทุน 
“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทุนที5คู่สญัญา 
“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือ (Credit Rating Agency) ที5ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน 

เวน้แต่ที5กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที5 5 
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“credit derivatives” derivatives ที5มีลกัษณะเป็นการเคลื5อนยา้ยความเสี5ยงดา้นเครดิตของทรพัยสิ์นที5ไดร้บัการ
ประกนัความเสี5ยงจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึ5งไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ5งตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สญัญาฝ่ายหนึ5งซึ5งมีภาระผกูพนัที5จะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ5ง เมื5อเกิดเหตุการณ์
ที5มีผลต่อการชาํระหนี	  (credit event) ของทรพัยสิ์นที5ไดร้บัการประกนัความเสี5ยง จะไดร้บั
ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสาํหรบัการมีภาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณที์5เกี5ยวขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหนี	 ตามที5ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรือ
สญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเชื5อถือที5จดัทาํโดย CRA ซึ5งเป็นการประเมินความสามารถในการชาํระหนี	 ตาม
ตราสารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเสี5ยงดา้น FX 
“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปลี5ยนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของตรา

สารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี 
“derivatives” สญัญาซื	 อขายล่วงหน้า 
“derivatives on  
  organized 
exchange” 

derivatives ที5ซื	 อขายในศนูยซื์	 อขาย derivatives 

“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารที5มีการลงทุนที5จะใชใ้นการคาํนวณมลูค่าของ
หลกัทรพัยห์รือตราสารนั	น 

“DW” ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants) 
“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหาริมทรพัยที์5จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศซึ5งมีวตัถุประสงคห์ลกัใน

การลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการที5ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ทั	งนี	  ไม่ว่า
กองทรสัตห์รือกองดงักล่าวจะจดัตั	งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื5นใด 

“FX” อตัราแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 
“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มแม่นํ	าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ5งไดแ้ก่ ราชอาณาจกัร

กมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนที5คาํนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอตัราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที5
อยูใ่นกลุ่มกิจการมาคาํนวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื5อถือของผูมี้ภาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ํ	า
ประกนั 

“international scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัที5ใชเ้ปรียบเทียบระหว่างประเทศ 
“investment grade” credit rating ในระดบัที5สามารถลงทุนได ้ 
“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 
“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั 5วไปในครั	งแรก (Initial Public Offering) 
“issue rating” อนัดบัความน่าเชื5อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 
“issuer rating” อนัดบัความน่าเชื5อถือของผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 
“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 
“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 
“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
“national scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัที5ใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 
“NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 
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“net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุนในตรา
สารหรือสญัญาที5ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงอยูก่บัทรพัยสิ์น ซึ5งเป็นผลใหก้องทุนมีความเสี5ยงใน
ทรพัยสิ์นนั	น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที5มีผูถื้อหน่วยลงทุนทั	งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึ5งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื5อผูล้งทุน
ทั 5วไป กองทุนรวมเพื5อผูล้งทุนที5มิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื5อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ
กองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มลูค่าตามหนา้สญัญาของ derivatives 
“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรพัยสิ์นที5ขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งอิงถึง (obligation 

category & obligation characteristics) 
“options” สญัญาที5มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซื	 อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่ง

พระราชบญัญติัสญัญาซื	 อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 
“OTC derivatives” derivatives ซึ5งซื	 อขายนอกศนูยซื์	 อขาย derivatives  
“P/N” ตั �วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 
“portfolio duration” อายุเฉลี5ยของทรพัยสิ์นที5ลงทุน ซึ5งไดจ้ากการคาํนวณค่าตามมาตรฐานสากล 
“product limit” อตัราส่วนการลงทุนที5คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น 
“PVD” กองทุนสาํรองเลี	 ยงชีพ (Provident Fund) 
“regulated market” ศนูยก์ลางที5จดัช่องทางการสื5อสารระหว่างผูค้า้เพื5อใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซื	 อขายตราสาร

ระหว่างกนัได ้รวมทั	งใหข้อ้มลูต่าง ๆ ที5เกี5ยวกบัตราสารนั	น โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใต้
การกาํกบัดแูลของทางการหรือหน่วยงานที5ทาํหนา้ที5กาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รือตราสารที5มี
ลกัษณะทาํนองเดียวกบัหลกัทรพัย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื	 อคืน (repurchase agreement) 
“retail MF” กองทุนรวมเพื5อผูล้งทุนทั 5วไป (retail Mutual Fund) 
“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย (retail Private Fund) 
“reverse repo” ธุรกรรมการซื	 อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 
“SBL” ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities Borrowing and 

Lending) 
“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
“share warrants” ใบสาํคญัแสดงสิทธิที5จะซื	 อหุน้ 
“single entity limit” อตัราส่วนการลงทุนที5คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา 
“SIP” Specific Investment Products 
“SN” ตราสารที5มีสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  
“sovereign rating” อนัดบัความน่าเชื5อถือระดบัประเทศของประเทศที5ผูอ้อกตราสารมีถิ5นที5อยู ่ซึ5งเป็นการประเมิน

ความเสี5ยงในการผิดนัดชาํระหนี	 ของรฐับาลของประเทศนั	น 
“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี	 ไทย (Thai Bond Market Association) 
“TSFC” บล. ที5ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภท 

การใหสิ้นเชื5อเพื5อธุรกิจหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื	 อหุน้เพิ5มทุนที5โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right) 
“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 
“WFE” World Federation of Exchanges 
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1. ชื?อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  
 
1.1. ชื5อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค ตราสารหนี	  3 ปี A หา้มขายผูล้งทุนรายยอ่ย 
 
1.2. ชื5อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  K Fixed Income 3 Years A Fund Not for Retail Investors 
 
1.3. ชื5อยอ่ :  KFI3YA-AI 
 
1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  
 
1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั	งเดียว  
 
1.6. การกาํหนดอายุโครงการ :  กาํหนด  
 
1.7. อายุโครงการ : 3 ปี - เดือน - วนั  
 
1.8. อายุโครงการถึงวนัที5 (กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  
 
1.9. เงื5อนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ 3 ปี โดยไม่ตํ 5ากวา่ 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน นับจากวนัที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.รบัจดทะเบียน
กองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม 
 
เงื5อนไขอื5น ๆ : บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายหรือเลิกกองทุน ในกรณีที5เกิดเหตุการณอ์ยา่งหนึ5งอยา่งใดหรือหลายอยา่ง
ดงัต่อไปนี	   
(1) บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรก หรือเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 
15 วนั นับตั	งแต่วนัที5จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม เมื5อพจิารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื5อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที5เหมาะสม หรือ
สภาวะตลาดมีการเปลี5ยนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารที5จะลงทุนตามที5แจง้ไวไ้ด ้และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บั
ผลตอบแทนตามอตัราที5ประมาณการไว ้ 
(2) จาํหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั	งแรกไดต้ํ 5ากว่า 500 ลา้นบาท หรือ  
(3) กรณีที5สถานการณก์ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณ์
ไม่ปกติโดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้การรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัภายใน 1 เดือนนับตั	งแต่วนัที5จดทะเบียนเป็นกองทุน
รวม  
 
1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนรวมที5เสนอขายผูล้งทุนที5มิใช่รายยอ่ย  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
 
2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที?ตราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที?เสนอขาย :  
 
2.1. จาํนวนเงินทุนของโครงการ : 4,500,000,000.00 บาท  
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2.2. เงื5อนไข (จาํนวนเงินทุนของโครงการ) :  

หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนมีการจองซื	 อหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าเกินกว่าจาํนวนเงินทุนของโครงการ บริษัทจดัการอาจ
เพิ5มจาํนวนเงินของโครงการไดอ้กีไม่เกิน 100 ลา้นบาทหรือคิดเป็นจาํนวนหน่วยลงทุนที5เพิ5มขึ	 นไดไ้ม่เกิน 10 ลา้นหน่วย  
 
2.3. มลูค่าที5ตราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  
 
2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 450,000,000.0000 หน่วย  
 
2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที5เสนอขายครั	งแรก : 10.0000 บาท  
 
2.6. มลูค่าขั	นตํ 5าของการสั 5งซื	 อครั	งแรก : 1,000,000.00 บาท  
 
2.7. มลูค่าขั	นตํ 5าของการสั 5งซื	 อครั	งถดัไป :  
 
2.8. มลูค่าขั	นตํ 5าของการสั 5งขายคืน :  
 
2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขั	นต่าของการสั 5งขายคืน :  
 
2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั	นตํ 5า :  
 
2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั	นตํ 5า :  
 
2.12. รายละเอียดเพิ5มเติม :  

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลกัษณะพิเศษ 
การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือ
ทรพัยส์ินอื?น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื?นที?จะลงทุน :  
 
3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

กองทุนมีวตัถุประสงคเ์พื5อตอบสนองผูล้งทุนที5มิใช่รายยอ่ยที5มีความเขา้ใจในทรพัยสิ์นที5กองทุนลงทุนและรบัความเสี5ยงไดส้งู
มากกว่าผูล้งทุนทั 5วไป เนื5องจากกองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารหนี	 และ/หรือเงินฝากที5มีอนัดบัความน่าเชื5อถือตํ 5ากวา่อนัดบัที5
สามารถลงทุนได ้(Non-Investment Grade) หรือที5ไม่มีการจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือ (Unrated) โดยบริษัทจดัการจะพิจารณา
ลงทุนในตราสารหนี	 และ/หรือเงินฝากดงักล่าวภายใตห้ลกัเกณฑที์5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย
กาํหนด  
 
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารหนี	  
 
3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ : 
 
3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ :  กองทุนที5ลงทุนแบบมีความเสี5ยงทั	งในและต่างประเทศ 
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และมีนโยบายลดหรือป้องกนัความเสี5ยงจากอตัราแลกเปลี5ยนทั	งหมดที5มีอยู ่
 
3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) :   

ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื	 อคืนในนามกองทุนรวมไดต้ามหลกัเกณฑ ์
เงื5อนไข และวิธีการที5คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั	งนี	  จะทาํเพื5อบริหารสภาพ
คล่องของกองทุนรวม 
 
3.6. การลงทุนในสญัญาซื	 อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  
3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื	 อขายล่วงหน้า : การลดความเสี5ยง (Hedging)  
 
3.7. การลงทุนในตราสารที5มีลกัษณะของสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  
 
3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธก์ารลงทุนครั	งเดียว (buy-and-hold) 

3.9. ตวัชี	 วดั/อา้งอิง (Benchmark) : 

ไม่มี เนื5องจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพื5อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที5คาดหวงัตามระยะเวลาที5กาํหนด จึงไม่
จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัชี	 วดั 

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอียดเกี5ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

กองทุนรวม buy-and-hold 

รายละเอียดเพิ5มเติม: 

กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเกี5ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหนี	 และ/หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินทั	งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี	 และ/หรือเงินฝากในสถาบนัการเงินที5มีอนัดบัความน่าเชื5อถือตํ 5ากว่าที5สามารถ
ลงทุนได ้(Non-Investment Grade) และที5ไม่ไดร้ับการจดัอนัดบัความน่าเชื5อถือ (Unrated ) ไม่เกินรอ้ยละ 20 ของมูลค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  โดยในกรณีที5ตราสารดงักล่าวเป็นหุน้กูด้อ้ยสิทธิ (Subordinated Debt) จะตอ้งไดร้บัอนัดบัความ
น่าเชื5อถือของตราสาร (Issue rating) อยูใ่นอนัดบัที5สามารถลงทุนได ้(investment grade) เท่านั	น 

รวมทั	งอาจลงทุนในหรือมีไวซึ้5งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื5นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื5นตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
กาํหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุนลงทุนได ้

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื	 อขายล่วงหน้าโดยมีวตัถุประสงคเ์พื5อการป้องกนัความเสี5ยง (Hedging) ได ้โดยในส่วนของอตัรา
แลกเปลี5ยน กองทุนจะป้องกันความเสี5ยงดา้นอัตราแลกเปลี5ยนทั	งจํานวน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที5มี
ลกัษณะของสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) 

ทั	งนี	  การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ5ง มิใหร้วมถึงช่วงเวลาดงัต่อไปนี	   
(ก) ช่วงระหวา่งรอการลงทุน ซึ5งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันับแต่วนัที5จดทะเบียนกองทรพัยสิ์น และ  
(ข) ช่วงก่อนครบอายุกองทุน ซึ5งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั  
 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที5จะเลิกกองทุนในกรณีที5กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื5อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที5บริษัทจดัการพจิารณาเห็นว่า
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เหมาะสมภายในระยะเวลา 15 วนันับตั	งแต่วนัที5จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที5สถานการณก์ารลงทุนไม่
เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ โดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้การรบัซื	 อคืน
หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัภายใน 1 เดือนนับตั	งแต่วนัที5จดทะเบียนเป็นกองทุน  
 
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ : 

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื5น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื5นที5จะลงทุน :  
 
3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื5น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื5นที5จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอื5น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื5นอยา่งใดอยา่งหนึ5งหรือ
หลายอยา่งตามที5ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดดงัต่อไปนี	  เวน้แต่ในกรณี
ที5คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ5มเติมประเภทหรือ
ลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื5น  
 
สว่นที? 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทั ?วไป  
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่  
   1.1 ตราสารหนี�   
         1.1.1 พนัธบตัร  
         1.1.2 ตั �วเงินคลงั  
         1.1.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III)  
         1.1.4 ตั �วแลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)  
         1.1.5 ตั �วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Noteหรือ P/N)  
         1.1.6 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที5จะซื	 อหุน้กู ้ 
         1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที5มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 
         1.1.8 ตราสารหนี	 อื5นที5มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัตราสารหนี	 ตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนดเพิ5มเติม 
 
2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน  
ทรพัยสิ์นที5บริษัทจดัการจะสามารถลงทุนไดต้ามขอ้ 1 ตอ้งมีคุณสมบติัของตราสารตามหลกัเกณฑที์5ครบถว้น ดงันี	   
     2.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเงื5อนไขที5ทาํใหผู้ล้งทุนมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทุนในตราสาร  
     2.2 สามารถเปลี5ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที5เป็น B/E หรือ P/N ที5มีเงื5อนไขหา้มเปลี5ยนมือแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหมี้การรบั
โอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการที5กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื5อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  
     2.3 มีขอ้มลูเกี5ยวกบัตราสารที5บริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พื5อนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่ง
สมํ 5าเสมอ และมีขอ้มลูราคาที5สะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูที5เชื5อถือไดซึ้5งจดัทาํตามหลกั
วิชาการอนัเป็นที5ยอมรบัในระดบัสากล  
     2.4  ในกรณีที5เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที5ออกตราสารดงักล่าวเพื5อชาํระหนี	 การคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้งมีการรบั
อาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงันี	   
   2.4.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
   2.4.2  ธนาคารออมสิน  
    2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
   2.4.4  ธนาคารเพื5อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
   2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
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   2.4.6  ธนาคารเพื5อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
   2.4.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
   2.4.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศที5มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทั	งนี	  การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั 5งจา่ยหรือผูอ้อกตั �ว ทั	งจาํนวนรวมถึงดอกเบี	 ย (ถา้มี) 
ตามที5ระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 
 
สว่นที? 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS 
กรณีเป็นหน่วยที?การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี	   
1. มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงินทั 5วไปในส่วนที5 1 ขอ้ 
2.1 - 2.3 
2. ในกรณีที5กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุนดงันี	   
(ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํที5ลงทุนในทองคาํแท่ง)  

2.1 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นซึ5งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที5กองทุนสามารถลงทุนได ้ 
2.2 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื5อใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit 

ของกองทุนนั	น  
2.3 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื5อใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit 

สาํหรบัทรพัยสิ์นที5เป็น SIP ของกองทุนนั	น  
2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที5เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนั	น 
 
สว่นที? 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงันี	   
1. ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.) บริษทัเงินทุน (บง.) หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์(บค.) ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
2. ธนาคารออมสิน  
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
4. ธนาคารเพื5อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื5อที5อยูอ่าศยั  
6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
7. ธนาคารเพื5อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที5ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
10. สถาบนัการเงินต่างประเทศที5มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 1. - 9. 

สว่นที? 4 : ธุรกรรมประเภทการซื� อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี	   
1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิติบุคคลดงันี	 ที5สามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.)  
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)  
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์(บค.)  
1.4 บริษัทหลกัทรพัย ์(บล.)  
1.5 บริษัทประกนัภยั  
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
1.7 กองทุนฟื	 นฟ ู 
1.8 นิติบุคคลที5มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 น  
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         1.9 ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวธีิการงบประมาณ 

 

2. ตราสารที5ใชใ้นการทาํ reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงันี	   
2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งมี credit rating อยู่

ในอนัดบั investment grade  
2.2 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั	น ที5 ธพ. บง. หรือธนาคารที5มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 น เป็นผูมี้ภาระผกูพนั ซึ5ง

มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  
2.3 B/E หรือ P/N ที5 TSFC เป็นผูอ้อก ที5มีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตั �วไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตั �ว และเป็นตั �วที5ถึง

กาํหนดใชเ้งินเมื5อทวงถามหรือเมื5อไดเ้ห็น  
2.4 B/E หรือ P/N ที5มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที5ออก ซึ5งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	   

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที5เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit rating ที5ไดม้า
จากการจดั credit rating ระยะสั	นดว้ย  

2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
2.5 ตราสารหนี	 ซึ5งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที5ขึ	 นทะเบียนในตลาดซื	 อขายตราสารหนี	  หรือที5มีขอ้มลูราคาที5น่าเชื5อถือและ

อา้งอิงไดซึ้5งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี	 ดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	   
2.5.1 มี credit rating ระยะสั	นอยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที5เทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะ

สั	นดงักล่าวตามที5 CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  

2.6 ตราสารหนี	 ซึ5งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที5ขึ	 นทะเบียนในตลาดซื	 อขายตราสารหนี	  หรือที5มีขอ้มลูราคาที5น่าเชื5อถือ
และอา้งอิงไดซึ้5งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี	 ดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	   

2.6.1 มี credit rating ระยะสั	นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที5เทียบเคียงไดก้บั credit rating ระยะ
สั	นดงักล่าวตามที5 CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  
2.7 ทรพัยสิ์นอื5นตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ5มเติม  

 
3. ระยะเวลาการรบัชาํระหนี	 ของ reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  
 
4. ขอ้กาํหนดเพิ5มเติมที5บริษัทจดัการตอ้งปฏบิติัสาํหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที5กาํหนดโดย TBMA หรือ TSFC  
4.2 หา้มนําหลกัทรพัยห์รือตราสารที5ซื	 อไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี	   

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดงักล่าว  
4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที5เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ย

หลกัเกณฑ ์เงื5อนไข และวิธีการในการกูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  
4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที5ซื	 อ ณ วนัเริ5มตน้สญัญา ตอ้งมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณตามวธีิการดงันี	   

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที� ซื�อมากกวา่ (ราคาซื�อ x (1 + discount rate))  
ทั�งนี�  ราคาซื�อ เท่ากบั ราคาที� กองทนุชาํระใหแ้ก่ค ูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ� งเป็นค่าซื�อหลกัทรพัยห์รอืตราสารตาม reverse repo 
4.4 การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที5ซื	 อ ณ สิ	 นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี	   

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที� ซื�อมากกวา่ (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate))  
4.4.2 ในกรณีที5มลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารที5ซื	 อ ณ สิ	 นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจดัการตอ้งเรียกให้

คู่สญัญาโอนกรรมสิทธิ{ในเงิน หรือหลกัทรพัย ์หรือตราสารที5สามารถใชใ้นการทาํ reverse repo ใหแ้ก่กองทุน เพื5อใหม้ลูค่ารวม
ของหลกัทรพัยห์รือตราสารที5ซื	 อและทรพัยสิ์นที5โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธีิการดงักล่าว ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที5มลูค่า
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หลกัทรพัยห์รือตราสารที5ซื	 อลดลงกว่าสมการในขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 4.4.3  
4.4.3 ในกรณีที5ผลลพัธต์ามสมการในขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที5ซื	 อ ณ สิ	 นวนั มีมลูค่า

น้อยกว่ามลูค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจาํนวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื	 อ แลว้แต่จาํนวน
ใดจะตํ 5ากวา่ และมีการกาํหนดเรื5องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึ5งไดก้าํหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยัความเสี5ยงของคู่สญัญา (counterparty 
risk) แลว้ บริษัทจดัการ จะไม่ดาํเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้ 

4.5 การคาํนวณมลูค่า reverse repo ตามขอ้ 4.4 ใหค้าํนวณดงันี	   
4.5.1 คาํนวณจากราคาซื	 อรวมกบัผลประโยชน์ที5กองทุนพึงไดร้บัจาก reverse repo จนถึงวนัที5มีการคาํนวณ  
4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคาํนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที5กองทุนมีอยูก่บัคู่สญัญา

รายเดียวกนัและมีขอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหนี	 ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ5งจากหลกัทรพัยห์รือตราสารที5ซื	 อหรือ
ทรพัยสิ์นที5โอนตามขอ้ 4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมที5เกิดจาก reverse repo รายการอื5นได ้ 
4.6 discount rate ที5นํามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึ	 นโดยคาํนึงถึงปัจจยัความเสี5ยงของคู่สญัญา หลกัทรพัย ์หรือ
ตราสารที5ซื	 อแลว้ 

สว่นที? 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี	   
1. คู่สญัญา ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ5งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มื
หลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที5คู่สญัญาดงักล่าวกระทาํการในฐานะตวัแทนของผูย้มื ผูย้มื
ตอ้งเป็นบุคคลดงันี	 ที5สามารถประกอบธุรกิจหรือดาํเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  
1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  
1.3 กองทุนฟื	 นฟ ู 
1.4 ธนาคารเพื5อการนําเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย  
1.5 ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.)  
1.6 บริษัทเงินทุน (บง.)  
1.7 บริษัทหลกัทรพัย ์(บล.)  
1.8 บริษัทประกนัชีวิต  
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที5มีมลูค่าทรพัยสิ์นของผูล้งทุนแต่ละรายตั	งแต่ 1 ลา้นบาทขึ	 นไป 
1.10 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  
1.11 นิติบุคคลอื5นตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ5มเติม  

 
2. หลกัทรพัยที์5ใหย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยที์5อยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยที์5 ธปท. ทาํ
หน้าที5เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ 
 
3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงันี	   

3.1 ดาํเนินการใหมี้การวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื5อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็นหลกัประกนั
ดงันี	   

3.1.1 เงินสด  
3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย  
3.1.3 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั	น ที5 ธพ. บง. หรือธนาคารที5มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 นเป็นผูมี้ภาระ

ผกูพนั  
3.1.4 B/E หรือ P/N ที5 TSFC เป็นผูอ้อก ที5มีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตั �วไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตั �วและเป็นตั �วที5ถึง

กาํหนดใชเ้งินเมื5อทวงถามหรือเมื5อไดเ้ห็น  
3.1.5 B/E หรือ P/N ที5มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที5ออก ซึ5งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	   
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3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที5เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit 
rating ที5ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั	นดว้ย  

3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.1.6 ตราสารหนี	 ที5มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.1.7 หนังสือคํ	าประกนัที5 ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื5อเป็นประกนัการคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  
3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ที5มีรายชื5ออยูใ่นดชันี SET50 ทั	งนี	  ในกรณีที5กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน 

กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้ 
3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)  

3.2 ดาํเนินการใหก้องทุนมีกรรมสิทธิ{หรือครอบครองหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 หรือดาํเนินการโดยวิธีอื5นซึ5งจะมีผลให ้
บริษัทจดัการ สามารถบงัคบัชาํระหนี	 เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั  

3.3 หา้มนําหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 ที5กองทุนมีกรรมสิทธิ{ไปโอนหรือขายต่อหรือทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบัตามหลกัประกนั
นั	นได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหนี	 ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นั	นเอง  

3.4 ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิ	 นวนั มากกว่าหรือเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยที์5ใหย้มื  
3.5 ในกรณีที5หลกัประกนัเป็นเงินสด ใหนํ้าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทีในทรพัยสิ์นดงันี	   

3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที5มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 น  
3.5.2 บตัรเงินฝากหรือ P/N ดงันี	   

3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือ P/N ที5 ธพ. บง. หรือธนาคารที5มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 นเป็นผูมี้ภาระผกูพนั  
3.5.2.2 P/N ที5 TSFC เป็นผูอ้อก ที5มีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตั �วไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตั �วและเป็นตั �วที5ถึง

กาํหนดใชเ้งินเมื5อทวงถามหรือเมื5อไดเ้ห็น  
3.5.2.3 P/N ที5มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที5ออก ซึ5งมี credit rating อยา่งหนึ5งอยา่งใดดงันี	   

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที5เป็น issuer rating ตอ้งเป็น 
credit rating ที5ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั	นดว้ย  

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  
3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย  
3.5.4 reverse repo สาํหรบัตราสารภาครฐัไทย  

 
4. ลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาที5มีลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยขอ้กาํหนดเกี5ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มืหลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัใน
ธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์

สว่นที? 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี�   
1. ประเภท underlying derivatives ที5กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใดอยา่งหนึ5งหรือหลายอยา่งดงันี	   

1.1 ทรพัยสิ์นที5กองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนที5 1 – 5  
1.2 อตัราดอกเบี	 ย  
1.3 อตัราแลกเปลี5ยนเงิน  
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  
1.5 ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที5มีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 
1.6 ดชันีที5มีองคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
1.7 underlying อื5นตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ5มเติม 
  

ในกรณีที5 derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที5อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคา
สญัญาซื	 อขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั	น  ทั	งนี	  ราคาของ underlying อื5นที5ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที5เป็นองคป์ระกอบของ
ดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที5ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  
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2. เงื5อนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื5อ  

2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี5ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที5จะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนใน
โครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	   
2.2.1 derivatives on organized exchange  
2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ5งเป็น ธพ. ธนาคารที5มีกฎหมายเฉพาะ

จดัตั	งขึ	 น ตวัแทนซื	 อขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives  
2.3 ในกรณีที5จะตอ้งมีการชาํระหนี	 ดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื5อ derivatives สิ	 นสุดลง สินคา้นั	นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที5กองทุน

สามารถลงทุนได ้ทั	งนี	  ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรือมีหน้าที5ส่งมอบสินคา้นั	นก็ตาม  
 
3. หลกัเกณฑเ์พิ5มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที5 derivatives มี underlying เป็นดชันีตามขอ้ 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงันี	   

3.1 เป็นดชันีที5มีการกาํหนดวิธีการคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ ที5
นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมีการคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทั	งนี	  underlying หรือ
ปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีการเคลื5อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  

3.2 เป็นดชันีที5มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	   
3.2.1 ดชันีที5มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที5มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ5งดงันี	   

3.2.1.1 ดชันีที5องคป์ระกอบแต่ละตวัมีนํ	าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของนํ	าหนักทั	งหมด  
3.2.1.2 ดชันีที5องคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ5งมีนํ	าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของนํ	าหนักทั	งหมด  

ในกรณีที5เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื5นตอ้งมีนํ	าหนักไม่เกินอตัราที5กาํหนดในขอ้ 3.2.1.1  
การพิจารณาการกระจายนํ	าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที5เกี5ยวขอ้งกบั

ทองคาํหรือนํ	ามนัดิบมาพิจารณา  
3.2.2 ดชันีอื5นใดนอกจากขอ้ 3.2.1 ที5เป็นไปตามเงื5อนไขครบถว้นดงันี	   

3.2.2.1 เป็นดชันีที5มีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที5กองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  
3.2.2.2 เมื5อคาํนวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหนึ5งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสญัญานั	น

โดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั	น  
 

3.3 เป็นดชันีที5ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที5มีความน่าเชื5อถือและทาํหนา้ที5ไดอ้ยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ ทั	งนี	  หาก
ปรากฏว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย  

3.4 มีการแสดงดชันีนั	น ๆ อยา่งต่อเนื5องเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสื5อที5มีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ ์ 
3.5 ในกรณีที5เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ

ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคาํนวณจากราคาสินคา้และบริการที5บริษัทจดัการ แสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธีิการคาํนวณของ
ผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ทรพัยสิ์นที5เพียงพอต่อการชาํระหนี	 ตามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดัการจะจดัใหมี้ทรพัยสิ์นของกองทุนที5มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจาํนวนที5เพียงพอต่อภาระที5กองทุนอาจตอ้งชาํระหนี	
ตามขอ้ตกลงเมื5อ derivatives สิ	 นสุดลงไวต้ลอดเวลาที5ไดล้งทุนใน derivatives นั	น และเป็นไปตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด  
 
5. หลกัเกณฑเ์พิ5มเติมสาํหรบัการลงทุนที5มีวตัถุประสงคเ์พื5อการลดความเสี5ยง  
ในกรณีที5บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที5 underlying ไม่ใช่สิ5งเดียวกบัทรพัยสิ์นที5จะลดความเสี5ยง การลงทุนใน derivatives 
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ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
 
6. หลกัเกณฑเ์พิ5มเติมสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  
บริษัทจดัการ ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี	   

6.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ5งคาํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัที5 15 และวนั
สุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั	งนี	  ในกรณีที5วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการ ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมภายใน
วนัทาํการถดัไป  

6.2 ในกรณีที5เกิดเหตุการณที์5ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ5งคาํนวณและ
แจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดัการทราบทนัที  

6.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ5งยนิยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เมื5อ บริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 
 

7. หลกัเกณฑเ์พิ5มเติมสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  
บริษัทจดัการ ตอ้งปฏบิติัตามเงื5อนไขดงันี	   

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื5อการลดความเสี5ยงเท่านั	น  
7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที5มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึ5งอยา่งใด ดงันี	  

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ5งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้	 อประกนัความเสี5ยงดา้นเครดิตที5เกี5ยวขอ้งกบั
ความสามารถในการชาํระหนี	 ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นั	น โดยคู่สญัญาที5อยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสี5ยง
มีภาระผกูพนัที5จะตอ้งชาํระเงินตามขอ้ตกลงซื	 อประกนัความเสี5ยงเมื5อเกิด credit event ขึ	 นโดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซื	 อประกนัความ
เสี5ยงครบกาํหนดทนัที (ในกรณีที5ไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะสิ	 นสุดในวนัครบกาํหนดตามปกติ) ทั	งนี	  ไม่ว่า obligation จะมี
เพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ5งกาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสี5ยงมี
หน้าที5ชาํระหนี	 เมื5อเกิด credit event ขึ	 นกบั obligation รายการใดรายการหนึ5งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื5อ
เกิด credit event ขึ	 นกบั obligation รายการใดรายการหนึ5งในกลุ่ม obligation ซึ5งจะมีการชาํระราคากนัเฉพาะในส่วนของ
สินทรพัยร์ายนั	น แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื5อเกิด credit event ขึ	 นกบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit 
Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ5งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้	 อประกนัความเสี5ยงของสินทรพัยอ์า้งอิงที5เกิดจาก
การลดลงของผลตอบแทนที5จะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเสี5ยงมีภาระผกูพนัที5จะจา่ยผลตอบแทนในอตัรา
คงที5หรืออตัราลอยตวัที5อา้งอิงกบัอตัราดอกเบี	 ยตามที5จะตกลงกนั และส่วนที5ลดลง (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง 
เพื5อแลกกบัการที5ผูซื้	 อประกนัความเสี5ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที5เพิ5มขึ	 น (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง
ใหก้บัผูข้ายประกนัความเสี5ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที5กาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา
มาตรฐานอื5นตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ5งมีขอ้ตกลงที5มีลกัษณะดงันี	   

7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ
กฎหมายอื5น  

7.3.2 ไม่มีขอ้กาํหนดที5ทาํใหสิ้ทธิที5กาํหนดไวใ้นตราสารหนี	 หรือสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าที5 credit derivatives นั	น
อา้งอิงเสื5อมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีขอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา 
 
3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื5น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื5นที5จะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอื5น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื5นอยา่งใดอยา่งหนึ5งหรือ
หลายอยา่งตามที5ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดดงัต่อไปนี	  เวน้แต่ในกรณี
ที5คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมีประกาศแกไ้ขหรือเพิ5มเติมประเภทหรือ
ลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื5น 
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หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการทาํสญัญาใน
ประเทศที5มีหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยที์5เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที5มีการซื	 อขายในตลาด
ซื	 อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศที5เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที5จดัตั	งและเสนอขายใน GMS 

สว่นที? 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินตา่งประเทศทั ?วไป  
1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก่  
   1.1 ตราสารหนี� ตา่งประเทศ  

1.1.1 พนัธบตัร  
1.1.2 ตั �วเงินคลงั  
1.1.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III)  
1.1.4 ตั �วแลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)  
1.1.5 ตั �วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Noteหรือ P/N)  
1.1.6 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที5จะซื	 อหุน้กู ้ 
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที5มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 
1.1.8 ตราสารหนี	 อื5นที5มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัตราสารหนี	 ตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนดเพิ5มเติม  
 

2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน  
ทรพัยสิ์นที5บริษัทจดัการจะสามารถลงทุนไดต้ามขอ้ 1. ตอ้งมีคุณสมบติัของตราสารตามหลกัเกณฑที์5ครบถว้น ดงันี	   
    2.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเงื5อนไขที5ทาํใหผู้ล้งทุนมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทุนในตราสาร  
 2.2 สามารถเปลี5ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที5เป็น B/E หรือ P/N ที5มีเงื5อนไขหา้มเปลี5ยนมือแต่กองทุนไดด้าํเนินการใหมี้การรบั

โอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการที5กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื5อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อกตราสารได)้  
 2.3 มีขอ้มลูเกี5ยวกบัตราสารที5บริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พื5อนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งสมํ 5าเสมอ 

และมีขอ้มลูราคาที5สะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูที5เชื5อถือไดซึ้5งจดัทาํตามหลกัวิชาการอนั
เป็นที5ยอมรบัในระดบัสากล 
   2.4  ในกรณีที5เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที5ออกตราสารดงักล่าวเพื5อชาํระหนี	 การคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้งมีการรบั
อาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงันี	   
 2.4.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
 2.4.2  ธนาคารออมสิน  
 2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
 2.4.4  ธนาคารเพื5อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
 2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
 2.4.6  ธนาคารเพื5อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
 2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
 2.4.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศที5มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทั	งนี	  การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั 5งจา่ยหรือผูอ้อกตั �ว ทั	งจาํนวนรวมถึงดอกเบี	 ย (ถา้มี) 
ตามที5ระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 
 
สว่นที? 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS 

กรณีเป็นหน่วยที?การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายตา่งประเทศ ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี	  

 1. มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงินทั 5วไปในส่วนที5 1 ขอ้ 
2.1 - 2.3  
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 2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที5มีลกัษณะดงันี	  

2.1  การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศที5กาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาด
ซื	 อขายหลกัทรพัยซึ์5งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที5มีการซื	 อขายในตลาดซื	 อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศที5เป็นสมาชิกของ WFE  

2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลที5เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO    

2.3  ในกรณีที5กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใต้
หลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุนเพื5อผูล้งทุนรายยอ่ยของประเทศนั	น 

3. ประเทศที5กาํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพียงพอ ทั	งนี	  ตามรายชื5อ
ประเทศที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

4. ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมีการจาํกดัการกูย้มืไว ้
เฉพาะกรณีมีเหตุจาํเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั 5วคราวเท่านั	น และมีนโยบายการลงทุนดงันี	  (ไม่ใชก้บัการลงทุนใน
หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ5งเป็นกองทุนรวมทองคาํที5ลงทุนในทองคาํแท่ง)      
 4.1 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นซึ5งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที5กองทุนรวมสามารถลงทุนไดใ้นสดัส่วนมากกวา่หรือเท่ากบั 
80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั	น 
 4.2 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื5อใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit 
ของกองทุนรวมนั	น ทั	งนี	  หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยสิ์นที5เป็น SIP 
 4.3 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื5อใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product limit 
สาํหรบัทรพัยสิ์นที5เป็น SIP ของกองทุนรวมนั	น 
 4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที5เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนรวมนั	น 

 
สว่นที? 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงันี	   
1. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที5ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
2. สถาบนัการเงินต่างประเทศที5มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 3.13.1 ส่วนที5 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงินฝากหรือตรา
สารเทียบเท่าเงินฝาก ขอ้ 1. - 9. 
 
สว่นที? 4 : ธุรกรรมประเภทการซื� อโดยมีสญัญาขายคืนในตา่งประเทศ (reverse repo)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑที์5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 
 
สว่นที? 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัยใ์นตา่งประเทศ (securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑที์5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

  
สว่นที? 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในตา่งประเทศ ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี�   
1. ประเภท underlying derivatives ที5กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใดอยา่งหนึ5งหรือหลายอยา่งดงันี	   
 1.1 ทรพัยสิ์นที5กองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนที5 1 - 5  
 1.2 อตัราดอกเบี	 ย  
 1.3 อตัราแลกเปลี5ยนเงิน  
 1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  
 1.5 ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที5มีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 
 1.6 ดชันีที5มีองคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 
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 1.7 underlying อื5นตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ5มเติม  
 

ในกรณีที5 derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที5อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) หรือราคา
สญัญาซื	 อขายล่วงหนา้ (futures price) เท่านั	น  ทั	งนี	  ราคาของ underlying อื5นที5ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที5เป็นองคป์ระกอบของ
ดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที5ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  
 
2. เงื5อนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื5อ  
 2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี5ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที5จะลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจนใน

โครงการ  
 2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	   

 2.2.1 derivatives on organized exchange  
 2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ5งเป็นนิติบุคคลที5ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 

derivatives ที5อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยที์5เป็นสมาชิกสามญัของ 
IOSCO หรือที5เป็นสมาชิกของ WFE  
 2.3 ในกรณีที5จะตอ้งมีการชาํระหนี	 ดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื5อ derivatives สิ	 นสุดลง สินคา้นั	นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที5กองทุน

สามารถลงทุนได ้ทั	งนี	  ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรือมีหน้าที5ส่งมอบสินคา้นั	นก็ตาม  
 

3. หลกัเกณฑเ์พิ5มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  
ในกรณีที5 derivatives มี underlying เป็นดชันีตามขอ้ 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงันี	   
 3.1 เป็นดชันีที5มีการกาํหนดวธีิการคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง ๆ ที5

นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมีการคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทั	งนี	  underlying หรือ
ปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีการเคลื5อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  
 3.2 เป็นดชันีที5มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	   

 3.2.1 ดชันีที5มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที5มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ5งดงันี	   
 3.2.1.1 ดชันีที5องคป์ระกอบแต่ละตวัมีนํ	าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของนํ	าหนักทั	งหมด  
 3.2.1.2 ดชันีที5องคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ5งมีนํ	าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของนํ	าหนักทั	งหมด  

ในกรณีที5เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื5นตอ้งมีนํ	าหนักไม่เกินอตัราที5กาํหนดในขอ้ 3.2.1.1  
การพิจารณาการกระจายนํ	าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที5เกี5ยวขอ้งกบัทองคาํหรือนํ	ามนัดิบมา
พิจารณา  

  3.2.2 ดชันีอื5นใดนอกจากขอ้ 3.2.1 ที5เป็นไปตามเงื5อนไขครบถว้นดงันี	   
 3.2.2.1 เป็นดชันีที5มีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที5กองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  
 3.2.2.2 เมื5อคาํนวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหนึ5งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสญัญานั	นโดยตรง

แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั	น  
 3.3 เป็นดชันีที5ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที5มีความน่าเชื5อถือและทาํหนา้ที5ไดอ้ยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ ทั	งนี	  หากปรากฏ

ว่าสถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย  
 3.4 มีการแสดงดชันีนั	น ๆ อยา่งต่อเนื5องเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสื5อที5มีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ ์ 
 3.5 ในกรณีที5เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของ

ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคาํนวณจากราคาสินคา้และบริการที5บริษัทจดัการแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธีิการคาํนวณของผูพ้ฒันา
ดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 
4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ทรพัยสิ์นที5เพียงพอต่อการชาํระหนี	 ตามภาระผกูพนั (cover rule)  
บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้ทรพัยสิ์นของกองทุนที5มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจาํนวนที5เพียงพอต่อภาระที5กองทุนอาจตอ้งชาํระ
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หนี	 ตามขอ้ตกลงเมื5อ derivatives สิ	 นสุดลงไวต้ลอดเวลาที5ไดล้งทุนใน derivatives นั	น และเป็นไปตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. กาํหนด  

 
5. หลกัเกณฑเ์พิ5มเติมสาํหรบัการลงทุนที5มีวตัถุประสงคเ์พื5อการลดความเสี5ยง  
ในกรณีที5บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที5 underlying ไม่ใช่สิ5งเดียวกบัทรพัยสิ์นที5จะลดความเสี5ยง การลงทุนใน derivatives 
ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 
6. หลกัเกณฑเ์พิ5มเติมสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  
บริษัทจดัการจะจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี	   
 6.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ5งคาํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัที5 15 และวนัสุดทา้ย

ของแต่ละเดือน ทั	งนี	  ในกรณีที5วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการ ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมภายในวนัทาํ
การถดัไป  
 6.2 ในกรณีที5เกิดเหตุการณที์5ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ5งคาํนวณและแจง้

มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทนัที  
 6.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ5งยนิยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เมื5อบริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 

 
7. หลกัเกณฑเ์พิ5มเติมสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  
บริษัทจดัการตอ้งปฏบิติัตามเงื5อนไขดงันี	   
 7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื5อการลดความเสี5ยงเท่านั	น  
 7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที5มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึ5งอยา่งใด ดงันี	   

 7.2.1 Credit Default Swap : ซึ5งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้	 อประกนัความเสี5ยงดา้นเครดิตที5เกี5ยวขอ้งกบัความสามารถใน
การชาํระหนี	 ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นั	น โดยคู่สญัญาที5อยูใ่นฐานะผูข้ายประกนัความเสี5ยงมีภาระผกูพนัที5
จะตอ้งชาํระเงินตามขอ้ตกลงซื	 อประกนัความเสี5ยงเมื5อเกิด credit event ขึ	 นโดยจะมีผลใหข้อ้ตกลงซื	 อประกนัความเสี5ยงครบ
กาํหนดทนัที (ในกรณีที5ไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะสิ	 นสุดในวนัครบกาํหนดตามปกติ) ทั	งนี	  ไม่ว่า obligation จะมีเพียง
รายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ5งกาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสี5ยงมี
หน้าที5ชาํระหนี	 เมื5อเกิด credit event ขึ	 นกบั obligation รายการใดรายการหนึ5งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื5อ
เกิด credit event ขึ	 นกบั obligation รายการใดรายการหนึ5งในกลุ่ม obligation ซึ5งจะมีการชาํระราคากนัเฉพาะในส่วนของ
สินทรพัยร์ายนั	น แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื5อเกิด credit event ขึ	 นกบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit 
Default Swap)  

 7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ5งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้	 อประกนัความเสี5ยงของสินทรพัยอ์า้งอิงที5เกิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนที5จะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเสี5ยงมีภาระผกูพนัที5จะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงที5
หรืออตัราลอยตวัที5อา้งอิงกบัอตัราดอกเบี	 ยตามที5จะตกลงกนั และส่วนที5ลดลง (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง 
เพื5อแลกกบัการที5ผูซื้	 อประกนัความเสี5ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที5เพิ5มขึ	 น (ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง
ใหก้บัผูข้ายประกนัความเสี5ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด credit event)  
 7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที5กาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสญัญา

มาตรฐานอื5นตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ5งมีขอ้ตกลงที5มีลกัษณะดงันี	   
 7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือกฎหมาย

อื5น  
 7.3.2 ไม่มีขอ้กาํหนดที5ทาํใหสิ้ทธิที5กาํหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี	 หรือสญัญาซื	 อขายล่วงหนา้ที5 credit derivatives นั	นอา้งอิง

เสื5อมเสียไป  

          7.3.3 ไม่มีขอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา  
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3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื5น เพื5อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไวซึ้5งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื5น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื5นเพื5อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม ตามที5
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดดงัต่อไปนี	  ในกรณีที5สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี5ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษัทจดัการจะลงทุนใหเ้ป็นไปตามประกาศที5แกไ้ขดว้ย 

สว่นที? 1 : อตัราสว่นการลงทุนที?คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
2 ตราสารภาครฐัต่างประเทศ  

2.1 กรณีมี credit rating อยูใ่น 2 อนัดบัแรกขึ	 นไป 
ไม่จาํกดัอตัราส่วน 

2.2 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade แต่ตํ 5ากว่า 2 
อนัดบัแรก 

ไม่เกิน 35% 

2.3 กรณีมี credit rating อยูใ่นระดบัตํ 5ากวา่ investment grade หรือไม่มี 
credit rating 

ไม่เกิน 25% 

3 หน่วย CIS   ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ไม่เกิน 25% 
5 ตราสารที5มีลกัษณะครบถว้นดงันี	  

5.1 เป็นตราสารหนี	  ที5ผูอ้อกจดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ 
ธพ. ต่างประเทศที5ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 
5.2 เป็นตราสารที5มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	   
5.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน  
5.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั 5วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ 
filing  
5.2.3 ในกรณีที5เป็นตราสารที5มีกาํหนดวนัชาํระหนี	 นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
397 วนันับแต่วนัที5ลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้
ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี	   
5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน  
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
5.2.3.4 ธนาคารเพื5อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื5อที5อยูอ่าศยั  
5.2.3.6 ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศ
ไทย  
5.2.3.7 ธนาคารเพื5อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
5.2.3.9 บล.  
5.3 เสนอขายในประเทศไทย  

ไม่เกินอตัราดงันี	  แลว้แต่อตัราใดจะ
สงูกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ	าหนักของตราสารที5ลงทุนใน 
benchmark + 5% 
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5.4 ในกรณีที5เป็นตราสารที5มีกาํหนดวนัชาํระหนี	 มากกวา่ 397 วนันับแต่
วนัที5ลงทุน ตอ้งขึ	 นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market 

6 ทรพัยสิ์นดงันี	   
6.1 ตราสารที5มีลกัษณะครบถว้นดงันี	   
6.1.1 เป็นตราสารหนี	  ที5ผูอ้อกจดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายไทย และเสนอขาย
ตราสารนั	นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศ 
(แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที5ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 
ธพ. ในประเทศไทย) 
6.1.2 เป็นตราสารที5มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ5งดงันี	   
6.1.2.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือ ในตลาดซื	 อขาย
หลกัทรพัยต่์างประเทศ  
6.1.2.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั 5วไป โดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing 
6.1.2.3 ในกรณีที5เป็นตราสารที5มีกาํหนดวนัชาํระหนี	 น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
397 วนั นับแต่วนัที5ลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.2.1 หรือ 6.1.2.2 
ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี	   
6.1.2.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 – 5.2.3.9  
6. 1.2.3.2 สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที5ประเทศไทยเป็นสมาชิก  
6. 1.2.3.3 สถาบนัการเงินต่างประเทศที5มีลกัษณะทาํนองเดียวกบับุคคล
ตามขอ้ 6. 1.2.3.1 – 6. 1.2.3.2  
6.1.3 ในกรณีที5เป็นตราสารที5มีกาํหนดวนัชาํระหนี	 มากกวา่ 397 วนั นับ
แต่วนัที5ลงทุน ตอ้งขึ	 นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ regulated market  
6.2 reverse repo  
6.3 OTC derivatives  

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี	  แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ	าหนักของทรพัยสิ์นที5ลงทุนใน 
benchmark + 5%  
  
  

7 ทรพัยสิ์นอื5นนอกเหนือจากที5ระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี	  ไม่มีขอ้กาํหนดเกี5ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา แลว้แต่
กรณี 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื5อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 2. derivatives on organized exchange 

สว่นที? 2 : อตัราสว่นการลงทุนที?คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทที5อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  
  

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ5งดงันี	  แลว้แต่
อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 25% หรือ 
(2) นํ	าหนักของทรพัยสิ์นที5ลงทุนใน 
benchmark + 10% 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี	  ไม่มีขอ้กาํหนดเกี5ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื5อการดาํเนินงานของกองทุนรวม  
2. derivatives on organized exchange  
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สว่นที? 3 : อตัราสว่นการลงทุนที?คาํนวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit)  

 ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั �วแลกเงิน หรือ ตั �วสญัญาใชเ้งิน ที5
นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคล
ดงักล่าว) เป็นผูอ้อก ผูส้ั 5งจ่าย หรือคู่สญัญา ดงันี	   
1.1 ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที5มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 น  
1.2 ธพ.  
1.3 บง.  
1.4 บค.  
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื5อที5อยูอ่าศยั  
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นที5กองทุนรวมไดร้บัโอนกรรมสิทธิ{มาจากคูส่ญัญาตาม 
reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives) 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี5ยในรอบปี
บญัชี เวน้แต่เป็นกองทุนรวมที5มีอายุ
โครงการน้อยกวา่ 1 ปี ใหเ้ฉลี5ยตามรอบ
อายุกองทุน  
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนรวมที5อายุ
กองทุนคงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั  
6 เดือน ทั	งนี	  เฉพาะกองทุนรวมที5มีอายุ
โครงการมากกวา่หรือเท่ากบั 1 ปี 

 

2 ทรพัยสิ์นดงันี	  
2.1  ตั �วแลกเงิน หรือ ตั �วสญัญาใชเ้งินที5มีเงื5อนไขหา้มเปลี5ยนมือแต่
กองทุนรวมไดด้าํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้าม
วิธีการที5กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื5อนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผู้
ออกตราสารได ้
2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที5มีระยะเวลาการฝากเกิน 
12 เดือน  
2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี	   
 
(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที5ลงทุน
ใน ตั �วแลกเงิน ตั �วสญัญาใชเ้งิน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที5
มีอายุไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการ
ลงทุนใน derivatives เพื5อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายุสอดคลอ้งกบัอายุ
กองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
  

 
3 reverse repo  ไม่เกิน 25% 

 4 securities lending  ไม่เกิน 25% 

 
5 total SIP ซึ5งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนที5 1 : อตัราส่วนการลงทุนที5

คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคู่สญัญา (single entity limit)  
รวมกนัไม่เกิน 15% 

  
6 
  

derivatives ดงันี	  
การเขา้ทาํธุรกรรม derivatives ที5มีวตัถุประสงคเ์พื5อการลดความเสี5ยง 
(hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี5ยงที5มีอยู ่ 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื5อการดาํเนินงานของกองทุนรวม ไม่มีขอ้กาํหนด
เกี5ยวกบั product limit 
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สว่นที? 4 : อตัราสว่นการลงทุนที?คาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที?ลงทุน (concentration limit) 
ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  
1 ตราสารหนี	 ของผูอ้อกรายใดรายหนึ5ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี	 ภาครฐัไทย  
หรือตราสารหนี	 ภาครฐัต่างประเทศ) 
 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี	 สินทางการเงิน (financial liability) 
ของผูอ้อกตราสารรายนั	น ตามที5เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีล่าสุด โดยไม่ใหนั้บรวมมลูค่าหนี	 สินดงักล่าวของเจา้หนี	 ที5
มีความเกี5ยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงินกูย้มืจากกิจการที5เกี5ยวขอ้งกนั เป็น
ตน้ 
ทั	งนี	  ในกรณีที5ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี	 สินทางการเงินตามที5เปิดเผยไวใ้น
งบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงัไม่ครบ
กาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครั	งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ช้
อตัราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตาม
ขอ้นี	 ของผูอ้อกรายนั	นเป็นรายครั	ง  เวน้แต่ในกรณีที5ผูอ้อกตราสารไดมี้
การยื5นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
 
1.2 ในกรณีที5กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี	 โดยเป็นตราสารที5ออก
ใหม่และมี credit rating อยูใ่นระดบัตํ 5ากว่า investment grade หรือไม่มี 
credit rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื5อกองทุนภายใตก้ารจดัการของ
บริษัทจดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและ
เสนอขายตราสารดงักล่าวเป็นรายครั	ง เวน้แต่กรณีที5ผูอ้อกตราสารไดมี้
การยื5นแบบ filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) 
ใหพ้ิจารณาเป็นรายโครงการ 
 (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที5ออกโดยบุคคลดงันี	   
       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
       2. ธนาคารออมสิน 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       4. ธนาคารเพื5อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื5อที5อยูอ่าศยั 
       6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
          แห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื5อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
       9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที5ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
       11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที5มีลกัษณะทาํนองเดียวกบั 
           บุคคลตาม 1. – 9.) 

2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ5ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั	งหมดของกองทุนรวม หรือ
กองทุน CIS ต่างประเทศ ที5ออกหน่วยนั	น   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี	  
   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที5มีลกัษณะครบถว้นดงันี	  
   โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 
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    (1) มีขนาดเล็ก 
    (2) จดัตั	งขึ	 นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 
    (3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

 

ทั	งนี	  การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่
ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที5แกไ้ขเพิ5มเติม 
 
สว่นที? 5 การดาํเนินการเมื?อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์?กาํหนด  
(1) ในกรณีที5กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑที์5กาํหนด แต่ต่อมาทรพัยสิ์นที5ลงทุนมีคุณสมบติัที5เปลี5ยนแปลงไปจนเป็น
เหตุใหข้าดคุณสมบติัในการเป็นทรพัยสิ์นที5กองทุนสามารถลงทุนไดอ้ีกต่อไป บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี	   
(1.1) จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี5ยวกบัชื5อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที5ทรพัยสิ์นขาดคุณสมบติั และจดัส่ง
รายงานต่อสาํนักงาน รวมทั	งจดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที5เกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนา
รายงานไวที้5บริษัทจดัการ  
(1.2) จาํหน่ายทรพัยสิ์นที5ขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกินกว่า 90 
วนันับแต่วนัที5ทรพัยสิ์นนั	นขาดคุณสมบติั เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ (4) ในส่วนที5 5 การดาํเนินการเมื5อการลงทุนไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์5กาํหนด  
(1.3) เมื5อบริษัทจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นที5ขาดคุณสมบติั หรือทรพัยสิ์นที5ขาดคุณสมบติัมีคุณสมบติัเปลี5ยนแปลงไปจน
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์5กาํหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลูเกี5ยวกบัชื5อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์น
ดงักล่าว รวมถึงวนัที5ไดจ้าํหน่ายทรพัยสิ์นนั	นออกไปหรือวนัที5ทรพัยสิ์นมีการเปลี5ยนแปลงคุณสมบติั แลว้แต่กรณี และใหจ้ดัส่ง
รายงานต่อสาํนักงาน รวมทั	งจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที5เกิดกรณีดงักล่าว  
 
(2) ในกรณีที5ทรพัยสิ์นในขณะที5กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที5กาํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ5ม บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี	   
(2.1) จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี5ยวกบัประเภท จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที5การลงทุนไม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวที้5บริษัทจดัการ  
(2.2) ไม่ลงทุนเพิ5มเติมในทรพัยสิ์นที5เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที5กาํหนด 
(2.3) แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที5กาํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่
เกินระยะเวลาดงันี	  เวน้แต่เป็นกรณีขอ้ (4) ในส่วนที5 5 การดาํเนินการเมื5อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์5กาํหนด  
(ก) 30 วนันับแต่วนัสิ	 นรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที5ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที5คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น สาํหรบั
การลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั �วแลกเงินหรือตั �วสญัญาใชเ้งิน  
(ข) 90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สาํหรบักรณีอื5นใดนอกเหนือจากกรณีตาม (2.3) (ก)  
(2.4) เมื5อบริษัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที5กาํหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้งจดัทาํรายงานขอ้มลู
เกี5ยวกบัชื5อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัที5สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่
กรณี และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน  รวมทั	งจดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที5มีการแกไ้ขจนเป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุนนั	น  
 
(3) ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามขอ้ (2) ในส่วนที5เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของกองทุน
ต่างประเทศที5มีอตัราส่วนการลงทุนที5คาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที5ลงทุน (concentration limit) เป็นไปตาม
หลกัเกณฑเ์กี5ยวกบัอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั	นเป็นเวลา 5 วนัทาํการ
ติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ5ม ใหบ้ริษัทจดัการดาํเนินการดงัต่อไปนี	  
(3.1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี5ยวกบัประเภท จาํนวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที5การลงทุนไม่เป็นไปตาม
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อตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวที้5บริษัทจดัการ 
(3.2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่
เกินระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 
(3.3)  เมื5อบริษัทจดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที5กาํหนดแลว้ใหจ้ดัทาํรายงานขอ้มลูเกี5ยวกบัชื5อ จาํนวน 
อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัที5สามารถแกไ้ขได ้และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานและผูด้แูลผลประโยชน์ 
ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที5มีการแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั	น 
 
(4) ในกรณีที5กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที5กาํหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี	  จนเป็นเหตุใหไ้ม่เป็นไปตาม
อตัราส่วนการลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ (2) ในส่วนที5 5 การดาํเนินการเมื5อการลงทุนไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์5กาํหนด โดยอนุโลม  
(4.1) กรณีที5กองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนที5มีอยูเ่ดิมนั	น  
(4.2) กรณีที5กองทุนไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบริจาค  
 
(5) ในกรณีที5มีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจาํเป็นอื5นใดทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพื5อใหก้ารลงทุนเป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์5กาํหนดในขอ้ (1)(1.2) หรือขอ้ (2) (2.3)(ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นวา่การดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจดาํเนินการตามความเหมาะสมไดโ้ดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุน
เป็นสาํคญั และตอ้งส่งรายงานเกี5ยวกบัการดาํเนินการของบริษทัจดัการในเรื5องดงักล่าวต่อสาํนักงาน ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูด้แูล
ผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที5ตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ทั	งนี	  ในการจดัส่งรายงานดงักล่าว
ใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสามารถดาํเนินการโดยวธีิการเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษทัจดัการแทนได ้ 
 
สว่นที? 6 การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน  
(1) ในกรณีที5กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจดัการตอ้ง
ดาํเนินการดงัต่อไปนี	   
(1.1) จดัทาํรายงานเกี5ยวกบัการลงทุนที5ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทั	งเหตุผลที5ทาํใหมี้การลงทุนไม่เป็นไปตาม
นโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงาน รวมทั	งจดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที5ไม่เป็นไป
ตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวที้5บริษทัจดัการ  
(1.2) ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาํเนินการเปลี5ยนแปลงประเภทของ
กองทุน ทั	งนี	  ตามหลกัเกณฑที์5กาํหนดในขอ้ (2) 
(2) ในกรณีที5การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน ใหบ้ริษัทจดัการ
ดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนรวมใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที5สดัส่วนการลงทุน
ของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปลี5ยนแปลงประเภท
ของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว  
ในการเปลี5ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ5ง บริษทัจดัการตอ้งจดัใหมี้วิธีการในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเดิม
ในการที5จะออกจากกองทุนรวมก่อนที5การเปลี5ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบ้งัคบั โดยวิธีการดงักล่าวตอ้งมี
ระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั	งเมื5อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหเ้ปลี5ยนแปลงประเภทของกองทุน
รวมแลว้ บริษัทจดัการตอ้งงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี5ยนแปลง
ดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที5ครบกาํหนด 90 วนันับแต่วนัที5สดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การ
เปลี5ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บริษัทจดัการตอ้งไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั	นเพิ5มเติม 
 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 
4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
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4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  
 
4.3. รายละเอียดเพิ5มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

ไม่มี  
 
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก :  
 
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรก :  

- Internet  
- บริษัทจดัการ 
- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื	 อคืน 
 
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรก :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนที5มิใช่รายยอ่ยเท่านั	นในราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและตาม
ระยะเวลาเสนอขายที5ระบุในหนังสือชี	 ชวน โดยบริษัทจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 
ทั	งนี	  หากมีการสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนสิ	 นสุดระยะเวลาเสนอขาย บริษัทจดัการสามารถปิดการ
เสนอขายหน่วยลงทุนได ้โดยปิดประกาศที5สาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการสงวนสิทธิที5จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื5อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา 
พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูที้5มีถิ5นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ5งโดยปกติมีถิ5นที5อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์น
ของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ5งจดัใหมี้ขึ	 นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  
 
5.2.1 วิธีการขอรบัหนังสือชี	 ชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  
ผูส้นใจสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี	 ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัที5ผูล้งทุนควรทราบและเอกสารที5เกี5ยวขอ้งกบัการสั 5งซื	 อ
หน่วยลงทุนไดที้5บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการในระยะเวลาเสนอขายครั	งแรกสาํหรบัผูล้งทุนที5ยงั
ไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํขอเปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบ
เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน  
 
5.2.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  
กรณีบุคคลธรรมดา : สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึ5งลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  
กรณีนิติบุคคล :  
(ก) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 
(ข) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  
(ค) ตวัอยา่งลายมือชื5อผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื5อนไขการลงนาม  
(ง) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล  
ซึ5งลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  
 
5.2.3 วิธีการสั 5งซื	 อหน่วยลงทุน  
ผูส้นใจสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนสามารถสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการ[หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน] โดยกรอก
รายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนเพื5อแสดงความจาํนงในการสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนโดยระบุรายละเอียดต่าง ๆ 
ใหค้รบถว้นชดัเจน  
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5.2.4 การรบัชาํระและการเก็บรกัษาเงินค่าซื	 อหน่วยลงทุน  
ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนตอ้งชาํระค่าซื	 อหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนที5ระบุไวใ้นคาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเงินสด หรือเช็ค 
ดราฟต ์คาํสั 5งจา่ยเงินหรือวธีิอื5นใด โดยในกรณีที5สั 5งซื	 อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสั 5ง
จ่ายเพื5อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซื	 อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที5บริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั ธนาคารกสิกร
ไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี	
แบงก ์ 
กรณีที5สั 5งซื	 อหน่วยลงทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์
คาํสั 5งจา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวธีิอื5นใดที5ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะสั 5งจา่ยเพื5อ
เขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน  
กรณีที5สั 5งซื	 อหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอื5น ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์
คาํสั 5งจา่ยเงิน หรือวธีิอื5นใด โดยผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสั 5งจา่ยเพื5อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชี
จองซื	 อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที5บริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 
(มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี	 แบงก ์ 
บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที5จะปรบัปรุงเปลี5ยนแปลงขอ้มลูเกี5ยวกบับญัชีรบัชาํระค่าซื	 อหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือวา่ปฏบิติัผิด
ไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  
กรณีที5ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนชาํระค่าสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนดว้ยวธีิอื5นใดที5มิใช่เงินสด ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัที5ใหบ้ริษัทจดัการ
สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนัทาํการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย  
 
5.2.5 เงื5อนไขการขายหน่วยลงทุน  
การสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื5อบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนและได้
ทาํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื5อใหบ้ริษัทจดัการทาํการจดัสรรหน่วยลงทุนได ้ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถยกเลิกคาํ
สั 5งซื	 อหน่วยลงทุนนั	นได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  
ในการสั 5งซื	 อหน่วยลงทุน เมื5อผูส้นใจสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนรายใดประสงคจ์ะสั 5งซื	 อตั	งแต่ 30,000,000 บาท (สามสิบลา้นบาทถว้น) 
ขึ	 นไปต่อการสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนในแต่ละครั	ง ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะตอ้งรายงานใหบ้ริษัทจดัการทราบในทนัทีก่อน  
กองทุนสงวนสิทธิที5จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื5อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกา
หรือผูที้5มีถิ5นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ5งโดยปกติมีถิ5นที5อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าว
และบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ5งจดัใหมี้ขึ	 นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสั 5งซื	 อหน่วยลงทุน ในกรณีที5บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่การ
สั 5งซื	 อหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อชื5อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมี
ผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีที5เมื5อบริษัทจดัการพบว่าบริษัทจดัการจะไม่
สามารถปฏบิติัหนา้ที5ที5เกี5ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 
Compliance Act (FATCA) ได ้หรือผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนมิไดมี้ลกัษณะตามบทนิยามของผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามที5ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
ในการชาํระค่าสั 5งซื	 อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนทั	งจาํนวนดว้ยเงิน ยกเวน้กรณีผูถื้อหน่วย
ลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื5นที5บริษัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ เพื5อซื	 อหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัท
จดัการอาจดาํเนินการใหมี้การหกักลบกนัได ้ 
 
5.2.6 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุน  
หลงัจากสิ	 นสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิดการเสนอขายแลว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุน โดย
คาํนวณจากจาํนวนเงินที5ไดร้บัชาํระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรกโดยจาํนวนหน่วยลงทุนที5ไดร้บัจดัสรรจะคาํนวณ
เป็นทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที5 5 ทิ	 ง  
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กรณีที5ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนชาํระค่าสั 5งซื	 อเป็นเช็ค ดราฟต ์คาํสั 5งจ่ายเงิน หรือวธีิอื5นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผู ้
สั 5งซื	 อหน่วยลงทุน เมื5อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสั 5งจ่ายเงิน หรือ
วิธีการอื5นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัที5บริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนดงักล่าวตอ้งเป็นวนัที5อยูใ่นระหวา่งระยะเวลา
เสนอขาย  
ในกรณีที5จาํนวนเงินที5ระบุในคาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินที5บริษัทจดัการไดร้บัชาํระบริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย
ลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินที5ไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 
ในกรณีที5มีการสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนเกินกว่ามลูค่าโครงการที5จดทะเบียนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจดัการจะจดัสรร
หน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหนึ5งและวรรคสองของขอ้นี	  โดยใชห้ลกัการ "สั 5งซื	 อก่อนไดก่้อน" ตามวนัและเวลาที5ไดร้บัคาํสั 5งซื	 อ
หน่วยลงทุน ในกรณีสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร บริษัทจดัการจะจดัสรรจาํนวนหน่วย
ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที5สั 5งซื	 อ (Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนพรอ้มกนันั	น 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที5บริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการจดัสรรใน
กรณีดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที5บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่
การจดัสรรในกรณีดงักล่าว จะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน
เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน เรื5อง หลกัเกณฑเ์กี5ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุน
รวมและหน้าที5ของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน หรือต่อชื5อเสียง หรือต่อความ
รบัผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจดัการโดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าหรือมีผลกระทบต่อชื5อเสียง 
หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
รวมถึงกรณีที5เมื5อบริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหนา้ที5ที5เกี5ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้หรือผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนมิไดมี้ลกัษณะตามบท
นิยามของผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ตามที5ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ส้ั 5งซื	 อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้า  
 
5.2.7 การคืนเงินค่าสั 5งซื	 อหน่วยลงทุน  
เมื5อสิ	 นสุดระยะเวลาการเสนอขายแลว้หากปรากฏว่าบริษัทจดัการไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูที้5ไดร้บัการเสนอขาย
หน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย หรือในกรณีที5มีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินกว่าหนึ5งในสาม
ของจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด บริษัทจดัการจะยุติการจาํหน่ายหน่วยลงทุนและจะคืนเงินค่าสั 5งซื	 อหน่วยลงทุน
และผลประโยชน์ใด ๆ ที5เกิดขึ	 นจากเงินที5ไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั 5งซื	 อ โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็น
เช็คตามที5ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน นับตั	งแต่วนัถดัจากวนัสิ	 นสุดระยะเวลาเสนอขาย หาก
บริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื5องมาจากความ
ผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษทัจดัการจะชาํระดอกเบี	 ยในอตัราไม่ตํ 5ากวา่รอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั	งแต่วนัถดัจากวนัที5ครบ
กาํหนดระยะเวลา 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนดว้ย ทั	งนี	  เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั หรือ
สั 5งการเป็นอยา่งอื5น  
ในกรณีที5ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ทั	งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื5นนอกเหนือจากกรณีขา้งตน้ 
บริษัทจดัการจะดาํเนินการคืนเงินส่วนที5ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ใดๆ ที5เกิดขึ	 น (ถา้มี) ใหแ้ก่ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุน 
โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามที5ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือนนับตั	งแต่วนัถดัจากวนัสิ	 นสุด
ระยะเวลาเสนอขาย  
 
5.2.8 เงื5อนไขการลงทุน  
บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั และบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซื	 อคืนหน่วย
ลงทุนโดยอตัโนมติัตามระยะเวลาที5บริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัทาํการนับจากวนัถดั
จากวนัที5จดทะเบียนกองทุน โดยในการรบัซื	 อคืน บริษัทจดัการมีนโยบายจะรบัซื	 อคืนเป็นจาํนวนเงินที5จดัสรรจากเงินสดรบัที5ได้
จากดอกเบี	 ย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื5นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้่าย
ของกองทุน (ถา้มี)  
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บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามที5แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบไดห้ากมีการผิดนัดชาํระดอกเบี	 ยหรือ
เงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื5นของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศการหยุดรบัคาํสั 5งขายคืน
หน่วยลงทุน ณ ที5ทาํการของบริษัทและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ รวมทั	งจดัทาํรายงานการไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนพรอ้ม
เหตุผลและรายงานแผนการดาํเนินงานของกองทุนใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลนั เพื5อประโยชน์สงูสุดของผู้
ถือหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรก หรือเลิกกองทุนภายใน
ระยะเวลา 15 วนั นับตั	งแต่วนัที5จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม เมื5อพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื5อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที5
เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี5ยนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารที5จะลงทุนตามที5แจง้ไวไ้ด ้และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจ
ไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที5ประมาณการไว ้กรณีเลิกกองทุนบริษัทจะดาํเนินการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนทั	งหมดของผูถื้อหน่วย
ลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั	งแต่วนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุน  
 
6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั�งแรก :  
 
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั	งแรก :  
 
6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั	งแรก :  
บริษัทจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรก เนื5องจากเป็นการเสนอขายครั	งเดียว 
และนําเงินไปลงทุนตามจาํนวนที5ขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่านั	น  
 
7. การรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน :  
 
7.1. ช่องทางการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดัการ 
 
7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนเพิ5มเติม :  

7.3. วิธีการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน :  

- รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมติั 
 
7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนเพิ5มเติม :  

บริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ5งมีชื5อปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลา 
8.00 น. ของวนัที5บริษัทจดัการดาํเนินการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสั 5งขายคืนหน่วย
ลงทุน และบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที5บริษัทจดัการประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบภายใน 15 วนัทาํการนับจากวนัถดัจากวนัที5จดทะเบียนกองทุน  
บริษัทจดัการอาจมีนโยบายรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินที5จดัสรรโดยประมาณ
ไม่เกินเงินสดที5ไดร้บัจากดอกเบี	 ยรบั และ/หรือกาํไรจากเงินลงทุน ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื5นตามหวัขอ้ 
3.13 หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  
ในการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนที5เหลืออยูท่ั	งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน โดยจะรบัซื	 อ
คืนเป็นจาํนวนเงินที5จดัสรรจากเงินสดรบัที5ไดจ้ากดอกเบี	 ย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื5นตาม
หวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี)  
โดยในการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซื	 อหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั	น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี	 ระยะสั	น (กองทุน
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ปลายทาง) ตามที5ระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที5ผูถื้อหน่วยลงทุนจะ
ไดร้บั คาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้
ทาง 
ผูส้ั 5งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะเห็นวา่เหมาะสมและจะ
อนุญาตเป็นกรณีพิเศษสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิที5จะเรียกคืนสมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีที5บริษทั
จดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด  
 
7.5. ระยะเวลาในการรบัซื	 อคืน :  เมื5อสิ	 นสุดอายุโครงการ  
 
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื	 อคืน :  

บริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้วนัรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัทาํการนับจากวนัถดัจากวนัที5
จดทะเบียนกองทุน ทั	งนี	  บริษัทจดัการจะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนภายในกาํหนดอายุโครงการ  
 
7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้  
 
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ5มเติม :  

การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั 5งขายคืนหน่วยลงทุน  
ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเลื5อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบั
ซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน” บริษัทจดัการจะจดัสรรเงิน
ใหแ้ก่ผูส้ั 5งขายคืน โดยคาํนวณจากราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ	 นวนัที5บริษัทจดัการไดร้บัการตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วย
ลงทุนใหร้บัซื	 อคืนหน่วยลงทุน ซึ5งหากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัทาํการ บริษัทจดัการจะถือวา่บริษัทจดัการไดร้บัการตกลงยนิยอม
จากผูถื้อหน่วยลงทุนใหข้ายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการวนัแรกถดัจากวนัดงักล่าว  
บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนที5สั 5งขายคืนสาํหรบัผูที้5ขายคืนหน่วยลงทุน โดยหารจาํนวนเงินที5สั 5งขายคืนทั	งหมดซึ5ง
กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ “เงื5อนไขการลงทุน” ดว้ยราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนที5คาํนวณได ้ณ สิ	 นวนัทาํการขายคืนนั	น ทั	งนี	  จาํนวน
หน่วยลงทุนที5คาํนวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที5 5 ทิ	 ง  
การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื5อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ั 5งขายคืนมีจาํนวนหน่วยลงทุน
ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพยีงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนที5สั 5งขายคืน  
บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั 5งขายคืนตามการสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนที5สมบรูณซึ์5งเป็นไปตามเงื5อนไขขา้งตน้เท่าที5บริษัท
จดัการสามารถรบัซื	 อคืนไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุนที5มีอยูข่ณะนั	น  
บริษัทจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนที5รบัซื	 อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซื	 อคืนหน่วย
ลงทุนจาํนวนนั	น  
 
7.9. รายละเอียดเพิ5มเติม :  

การชาํระเงินค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน  
ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื5อนไข และวิธีการที5กาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูข้ายคืน
ภายใน 5 วนัทาํการนับตั	งแต่วนัถดัจากวนัทาํการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน ตามวธีิที5ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีกองทุน 
หรือตามเงื5อนไขที5ระบุไวใ้นโครงการ  
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การประมาณการอตัราการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  
เมื5อสิ	 นสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 3.05 โดย
เฉลี5ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ5มแรก ซึ5งคาํนวณจากการลงทุนสาํหรบัระยะเวลาประมาณ 3 ปี มีรายละเอียดของตราสารที5จะลงทุน
ดงันี	  

* บริษัทจดัการจะใชดุ้ลพินิจในการเปลี5ยนแปลงทรพัยสิ์นที5ลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนไดต่้อเมื5อเป็นการดาํเนินการภายใต้
สถานการณที์5จาํเป็นและสมควรเพื5อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั โดยไม่ทาํใหค้วามเสี5ยงของทรพัยสิ์นที5ลงทุน
เปลี5ยนแปลงไปอยา่งมีนัยสาํคญั โดยบริษัทอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี	 อื5นแทน และ/หรือเพิ5มเติมจากตราสารที5ระบุไว ้
ขา้งตน้ ซึ5งตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตรา
สารที5ลงทุนอาจมีการเปลี5ยนแปลงได ้ทั	งนี	  การเปลี5ยนแปลงดงักล่าวอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที5
ประมาณการไว ้ 
** อนัดบัความน่าเชื5อถือที5แสดงขา้งตน้ เป็นเพียงอนัดบัความน่าเชื5อถือที5ประเมินโดยหนึ5งในสถาบนัการจดัอนัดบัความ
น่าเชื5อถือที5บริษัทจดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน  
*** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนที5เสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัที5 26 กรกฎาคม 2560 
**** ค่าใชจ้า่ยของกองทุนสามารถเปลี5ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที5ระบุไวใ้นโครงการ  
 
8. การสบัเปลี?ยนหน่วยลงทุน :  
 
8.1. ช่องทางการสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุน :  

 
8.2. รายละเอียดการสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนเพิ5มเติม : 

ตราสารที?ลงทุน* 
อนัดบัความ

น่าเชื?อถือของ 
ผูอ้อกตราสาร** 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร  

ในรูปเงินบาท 
(ตอ่ปี)*** 

สดัสว่น 
การลงทุน 

โดยประมาณ
* 

 
ประมาณการ
ผลตอบแทนที?

กองทุนจะ
ไดร้บั 

 ในรูปเงินบาท 
(ตอ่ปี) 

 หุน้กูที้5ออกโดย บริษัท แผ่นดินทอง  
 พร็อพเพอรตี์	  ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน),  
 ประเทศไทย 

BBB+/TRIS 3.09% 17.80% 0.55% 

 หุน้กูที้5ออกโดย บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ5ง   
 จาํกดั (มหาชน), ประเทศไทย 

BBB+/TRIS 2.93% 17.80% 0.52% 

 หุน้กูที้5ออกโดย บริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตี	 ส ์  
 แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน),  ประเทศไทย 

BBB+(tha)/Fitch 3.30% 17.80% 0.59% 

 หุน้กูที้5ออกโดย บริษัท เมืองไทย ลิสซิ5ง จาํกดั  
 (มหาชน), ประเทศไทย 

BBB/TRIS 3.70% 17.80% 0.66% 

 หุน้กูที้5ออกโดย Kolao Holdings Singapore Pte.  
 Ltd., ประเทศสิงคโปร ์

BBB-/TRIS 4.50% 17.80% 0.80% 

 หุน้กูที้5ออกโดย บริษัท เอสซี แอสเสท  
 คอรป์อเรชั 5น จาํกดั (มหาชน), ประเทศไทย 

BBB+/TRIS 3.09% 11.00% 0.34% 

 รวม 100.00% 3.46% 
 ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)**** (0.41%) 
 ประมาณการผลตอบแทนที5ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเมื5อรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 3.05% 
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9. การชาํระคา่รบัซื� อคืน สบัเปลี?ยนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอื?นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น
อื5นแทน บริษัทจดัการจะกาํหนดขั	นตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ก่อน และถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยขั	นตอนที5กาํหนดดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิติัไดจ้ริง และเป็น
ธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจดัการจะตอ้งแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 60 วนั  
 
10. การเลื?อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเลื5อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที5ไดมี้คาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี	   
(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื5อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที5เขา้เหตุดงัต่อไปนี	  โดยไดร้บั
ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  
(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ  
(ข) มีเหตุที5ทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที5ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ5งเหตุดงักล่าวอยู่
นอกเหนือการควบคุมของบริษทัจดัการ  
(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที5บริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การเลื5อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี	   
(ก) เลื5อนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัที5ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนนั	น เวน้แต่ไดร้บั
การผ่อนผนัจากสาํนักงาน  
(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที5มีคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื5อนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื5นและผูล้งทุนทั 5วไปใหท้ราบเรื5องดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  
(ค) แจง้การเลื5อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั	งจดัส่งรายงานที5แสดงเหตุผลของการเลื5อน และหลกัฐานการไดร้บัความ
เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อสาํนักงานโดยพลนั ทั	งนี	  
บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 
(ง) ในระหว่างการเลื5อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจดัการ
จะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนนั	น โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัที5ส่งคาํสั 5งขายคืนก่อนหลงั  
 

11. การไม่ขายไม่รบัซื� อคืนไม่สบัเปลี?ยนหน่วยลงทุนตามสั ?ง :  

11.1 บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื	 อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั 5งซื	 อ คาํสั 5งขายคืน หรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วย
ลงทุนที5ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อ คาํสั 5งขายคืน หรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนได ้ในกรณีที5ปรากฏเหตุดงัต่อไปนี	   
(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื	 อขายไดต้ามปกติ  
(2) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื5อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดงัต่อไปนี	  โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูล
ผลประโยชน์แลว้  
(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  
(ค) มีเหตุจาํเป็นอื5นใดเพื5อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั	งนี	  การไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั 5งที5รบัไว ้
แลว้ หรือการหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วนั
ทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปนี	 เกิดขึ	 น ซึ5งก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อ
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กองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั  
(ก) ตลาดซื	 อขายหลกัทรพัยที์5กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซื	 อขายไดต้ามปกติ ทั	งนี	  เฉพาะในกรณีที5กองทุนลงทุนใน
หลกัทรพัยที์5ซื	 อขายในตลาดซื	 อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนั	นเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
(ข) มีเหตุการณที์5ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  
(ค) มีเหตุที5ทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที5ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ5งเหตุดงักล่าวอยูเ่หนือ
การควบคุมของบริษัทจดัการ และผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  
(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนที5รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนแก่ผูล้งทุนเฉพาะ
ราย เนื5องจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปนี	   
(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนั	น ๆ มีส่วนเกี5ยวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี	   
1. การกระทาํที5เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี5ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่
ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  
2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือ  
3. การกระทาํที5เป็นการปฏบิติัตามคาํสั 5งเกี5ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  
(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื5อทราบขอ้เท็จจริงเกี5ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  
(ค) บริษัทจดัการตรวจสอบแลว้พบว่าผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที5มิใช่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ตามบท
นิยามที5กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  
 
11.2 เมื5อปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขาย
คืนหรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปนี	   
(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที5มีคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อ
คืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) หรือขอ้ 11.1 (3) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อ
หน่วยลงทุนรายอื5นและผูล้งทุนทั 5วไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุน
พรอ้มทั	งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนั	น ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดย
พลนั  
(3) ในกรณีที5บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วย
ลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) และขอ้ 11.1 (3) เกิน 1 วนัทาํการ บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี	  ก่อนการ
เปิดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุน  
(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนัทาํการ
สุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั	นใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืน
หน่วยลงทุน  
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที5มีคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน 
ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื5นและผูล้งทุนทั 5วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ย
วิธีการใด ๆ โดยพลนั  
ในกรณีที5บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื	 อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั 5งซื	 อ คาํสั 5งขายคืนหรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วย
ลงทุนที5ไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อ คาํสั 5งขายคืน หรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจหยุดคาํนวณมลูค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนก็ได ้ 
 
12. การหยดุขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน :  

เพื5อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที5มีความจาํเป็นเพื5อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื5อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุด
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รบัคาํสั 5งซื	 อ คาํสั 5งขายคืนหรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั 5วคราวตามระยะเวลาที5เห็นสมควร แต่รวม
แลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํ
สั 5งซื	 อ คาํสั 5งขายคืน หรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 
 
13. เงื?อนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ในกรณี
ต่อไปนี	  
1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วย
ลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี5ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมและหน้าที5ของบริษทัจดัการ และที5แกไ้ขเพิ5มเติมในอนาคต 
2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ตามที5ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่เป็นการโอน
ทางมรดก 
3. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าที5ที5เกี5ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั	งนี	  ขอ้กาํหนดเกี5ยวกบั FATCA เป็นไปตามที5กาํหนดไวใ้น
ขอ้ 20.4 ในโครงการจดัการกองทุน 
 
14. การจา่ยเงินปันผล :  
 
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  
 
14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

 
14.3. กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 
15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยที?เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั ?งซื� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 
15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที5ประมาณการไดที้5เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั	งหมด) :  
 
รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าใชจ้่ายทที5เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั	งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.2840 ต่อปีของจาํนวนเงินที5ไดร้บัจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุน 
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที5เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปีของจาํนวนเงินที5ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วย
ลงทุน เวน้แต่ กองทุนรวมมีมลูค่าน้อยกวา่หา้สิบลา้นบาท บริษทัจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นอตัรารอ้ยละของมลูค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  
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15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0535 ต่อปีของจาํนวนเงินที5ไดร้บัจากการเสนอขาย
หน่วยลงทุน ทั	งนี	  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศแลว้  
 
15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปีในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปีของจาํนวนเงินที5ไดร้บัจากการ
เสนอขายหน่วยลงทุน  
 
15.2.4. ค่าธรรมเนียมที5ปรึกษาการลงทุน :  
ไม่มี  
 
15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  
ไม่มี  
 
15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื5น ๆ :  
ประมาณการค่าธรรมเนียมอื5นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0535 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
(1) ค่าใชจ้า่ยเพื5อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรกซึ5งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื5อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ	 นตามจาํนวนที5
จ่ายจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนเฉลี5ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาจะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้า่ยนั	น
ไดแ้ก่  
(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าสื5อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้ค่าใชจ้า่ยดา้น
การตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนํากองทุน ทั	งนี	  ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ยละ 1.07 ของจาํนวน
เงินทุนของโครงการ  
(ข) ค่าใชจ้า่ยหรือค่าธรรมเนียมที5เกี5ยวขอ้งในการจดัตั	งกองทุนและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที5เกิดขึ	 นจากการปฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. 
(2) ค่าใชจ้า่ยเพื5อการดาํเนินงานของกองทุนซึ5งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื5อมีค่าใชจ้า่ยเกิดขึ	 นตามจาํนวนที5จา่ยจริง โดยในทาง
บญัชีจะตดัจา่ยเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนเฉลี5ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที5จะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนั	น หรือในรอบ
ระยะเวลาบญัชีที5เกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ	 น ไดแ้ก่  
(ก) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชี ค่าที5ปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที5เกิดขึ	 นจากการปฏบิติัตามคาํสั 5ง หรือตามกฎหมาย หรือ
ประกาศของสมาคม  
(ข) ค่าจดัทาํ จดัพิมพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํและจดัพิมพ ์ใบคาํขอเปิดบญัชีกองทุน 
สมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใบคาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือชื5อ เอกสารที5เกี5ยวขอ้ง ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์และจดัส่งหนังสือบอก
กล่าวรายงานต่างๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ค) ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารที5เกี5ยวกบัการแกไ้ขเปลี5ยนแปลงโครงการ ค่าใชจ้่ายในการ  
ลงประกาศในหนังสือพิมพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที5เกิดขึ	 นจากการปฏบิติั
ตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ง) ค่าจดัทาํ ค่าพิมพแ์ละจดัส่งหนังสือชี	 ชวนและรายงานประจาํปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  
(จ) ค่าแปลเอกสารที5เกี5ยวกบัการดาํเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  
(ฉ) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี5ยวเนื5องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ที5จ่าย หรือภาษีอื5นใดที5เกี5ยวขอ้งทั	งในประเทศไทย
และต่างประเทศ ค่าใชจ้า่ยในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื5อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือสอบทานมลูค่าทรพัยสิ์น
สุทธิ ค่าใชจ้่ายในการจดัใหมี้การคาํนวณผลการดาํเนินงานและระดบัความเสี5ยงของการลงทุน ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์น
ในต่างประเทศ เป็นตน้  
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(ช) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชีซึ5งรวมถึงการตรวจสอบทรพัยสิ์นที5อยูใ่นประเทศและต่างประเทศ ค่าที5ปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ้่าย
ต่าง ๆ ที5เกิดขึ	 นจากการปฏบิติัตามคาํสั 5ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  
(3) ค่าใชจ้า่ยและภาษีอื5น ๆ ที5เกี5ยวเนื5องกบัการดาํเนินงานของกองทุนที5เรียกเก็บจากกองทุนเมื5อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ	 นตามจาํนวน
ที5จ่ายจริง และในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนครั	งเดียวทั	งจาํนวน ไดแ้ก่  
(ก) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน  
(ข) ค่าใชจ้า่ย (ถา้มี) ในการดาํเนินคดีของผูด้แูลผลประโยชน์ที5ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัหน้าที5หรือเรียกค่าสินไหมทดแทน
ความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื5อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื5อไดร้บัคาํสั 5งจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ค่าใชจ้่ายดา้นกฎหมายเพื5อรกัษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้่ายในการติดตามหนี	 ของกองทุน  
(ค) ค่าใชจ้า่ยในการรบัชาํระหนี	 เป็นทรพัยสิ์นอื5นแทนการชาํระหนี	 ดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี	  ค่าธรรมเนียมศาล 
ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจาํนอง ค่าปลอดจาํนอง ค่าจดัพิมพเ์อกสาร  
(ง) ค่าใชจ้า่ย หรือค่าธรรมเนียมอื5นใดที5เกี5ยวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้า่ยเกี5ยวกบัการไดม้าซึ5งหลกัประกนัของสิทธิเรียกรอ้งอนั
เกิดจากการรบัชาํระหนี	 เป็นทรพัยสิ์นอื5นแทนการชาํระหนี	 ดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี	  ค่าใชจ้่ายดา้นภาษี ค่าทาํประกนัภยั 
ดแูล และเก็บรกัษาตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการจาํหน่าย จา่ย โอนทรพัยสิ์นดงักล่าว  
(จ) ค่าใชจ้่ายในการรบัชาํระเงินค่าซื	 อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการชาํระเงินค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน  
(ฉ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ ์ค่า
ไปรษณียากรสาํหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใชจ้า่ยในการสื5อสารโตต้อบโดยวธีิอื5นที5มิใช่ทางไปรษณีย ์ 
(ช) ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการชาํระบญัชีและเลิกกองทุน  
(ซ) ค่าใชจ้า่ยที5เกิดขึ	 นจากการติดตามทวงถาม หรือการดาํเนินคดีเพื5อการรบัชาํระหนี	 ใด ๆ ของกองทุนรวม  
(ฌ) ค่าใชจ้่ายอนัเกี5ยวเนื5องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ที5จ่าย หรือภาษีอื5นใดที5เกี5ยวขอ้งทั	งในประเทศไทย
และต่างประเทศ ค่าใชจ้า่ยในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื5อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือสอบทานมลูค่าทรพัยสิ์น
สุทธิ ค่าใชจ้่ายในการจดัใหมี้การคาํนวณผลการดาํเนินงานและระดบัความเสี5ยงของการลงทุน เป็นตน้  
(ญ) ค่าใชจ้่ายของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศเพื5อเก็บรกัษาทรพัยสิ์นใน
ต่างประเทศ รวมทั	งค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื5นๆที5เกี5ยวขอ้งกบัการฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมการโอน
เงินในต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมในการทาํรายการ ค่าใชจ้่ายของผูด้แูลผลประโยชน์ในการติดต่อกบับุคคลภายนอก เป็น
ตน้  
(ฎ) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที5เกี5ยวกบัการชาํระราคา รบัชาํระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ Settlement Advance หรือ Contractual Settlement เป็นตน้  
(ฏ) ค่าใชจ้า่ยที5เกิดขึ	 นจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปลี5ยนและวิธีการคาํนวณค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 
กบัจาํนวนเงินที5จ่ายชาํระจริง  
(4) ค่าธรรมเนียมที5เกี5ยวกบัการซื	 อขายหลกัทรพัย ์ซึ5งจะรวมอยูใ่นตน้ทุนของค่าซื	 อหลกัทรพัย ์เมื5อมีการซื	 อหลกัทรพัยแ์ละจะถกู
หกัจากค่าขายหลกัทรพัยเ์มื5อมีการขายหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่  
(ก) ค่าอากรแสตมป์  
(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื	 อขายหลกัทรพัย ์ 
(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเสี5ยงจากอตัราแลกเปลี5ยนเงินตราต่างประเทศ ทั	งที5
เกิดขึ	 นในประเทศไทยและต่างประเทศ  
(ง) ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อซื	 อขายหลกัทรพัย ์เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นตน้  
(5) ค่าใชจ้า่ยที5เกี5ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซึ5งมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15 (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจากกองทุนตาม
จาํนวนเงิน และเวลาที5เกิดค่าใชจ้่ายนั	นจริง ทั	งนี	  การเรียกเก็บค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปีของมลูค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนที5เกินกว่าอตัราที5กาํหนด  
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หมายเหตุ :  
ในกรณีที5มีค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15 อื5นๆ ค่าใชจ้่ายที5เกี5ยวเนื5องกบักองทุนตาม (5) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็นรายการอยา่ง
ชดัเจนในหนังสือชี	 ชวนฉบบัขอ้มลูกองทุนรวมที5ผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจาํปี ซึ5งบริษัทจดัการจะจดัทาํเมื5อสิ	 นรอบ
ระยะเวลาบญัชีแต่ละปี  
การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที5กาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย 
 
15.3. ค่าธรรมเนียมที5เรียกเก็บจากผูส้ั 5งซื	 อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 
15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี  
 
15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี  

 
15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ไม่มี  
 
15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  
ตามที5นายทะเบียนเรียกเก็บ 
 
15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  
ตามที5นายทะเบียนเรียกเก็บ 
 
15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที5กาํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  
 
15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื5น ๆ : มี  
 
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอตัราที5ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินกาํหนดโดยบริษัทจดัการจะหกั
จากจาํนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั	น ๆ  
ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซื้	 อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราที5ธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินกาํหนดโดยตดั
จ่ายจากบญัชีเงินฝากของผูซื้	 อหน่วยลงทุน  
บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื5นๆ ที5ผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
เป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ5งเป็นกรณีที5บริษัทจดัการดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย ตามที5จา่ยจริง เช่น ค่า
แกไ้ขเปลี5ยนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวทราบ  
 
15.4. วิธีการคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุกวนัที5มีการ
คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชจ้าํนวนเงินที5ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคาํนวณค่าธรรมเนียม และจะ
เรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจ่ายจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน 

15.5. การเปลี5ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที5จะเปลี5ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.1 ขอ้ 15.2 และ ขอ้ 15.3 โดยไม่ถือว่าเป็นการ
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แกไ้ขเพิ5มเติมโครงการ โดยบริษทัจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี	   
15.5.1 กรณีเพิ5มอตัราค่าธรรมเนียม หรืออตัราค่าใชจ้า่ยที5บริษทัจดัการไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทุน และหรือจากกองทุน บริษัท
จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศที5สาํนักงานของบริษัทจดัการและสาํนักงาน
ของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน และลงประกาศในหนังสือพิมพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั ทั	งนี	  การ
เพิ5มอตัราค่าธรรมเนียม หรืออตัราค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัราค่าธรรมเนียมหรืออตัราค่าใชจ้่ายอื5น ๆ 
ทั	งหมดภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  
15.5.2 กรณีที5บริษัทจดัการจะลดอตัราค่าธรรมเนียม หรืออตัราค่าใชจ้่าย บริษัทจดัการจะปิดประกาศไวที้5สาํนักงานของบริษทั
จดัการ  
ทั	งนี	  การเปลี5ยนแปลงตามขอ้ 15.5.1 และ 15.5.2 บริษัทจดัการจะตอ้งแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 
15 วนั นับแต่วนัเปลี5ยนแปลง  
 
15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั	งหมดของกองทุนเป็นอตัราที5รวมภาษีมลูค่าเพิ5มแลว้ ทั	งนี	  ในกรณีที5อตัราภาษีมลูค่าเพิ5มหรือภาษี
อื5นใดมีการเปลี5ยนแปลง บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั	งหมดของกองทุนให้
สอดคลอ้งกบัการเปลี5ยนแปลงดงักล่าว 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วย
ลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที?มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  
 
16.1. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน 
: ต่างประเทศ  
 
16.2. เงื5อนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด  
การคาํนวณมลูค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยห์รือตราสารที5เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจดัการจะใชห้ลกัการโดยเทียบเคียงกบั
ประกาศสมาคมบริษัทจดัการลงทุน ซึ5งไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั	งนี	  บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลู
ล่าสุดที5ประกาศหรือไดร้บัจากสถาบนัหรือหน่วยงานอื5นใดที5ใชอ้า้งอิงอยา่งเป็นทางการ ทั	งนี	  บริษัทจดัการอาจเปลี5ยนแปลง
แหล่งที5มาของขอ้มลูอา้งอิงไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ ซึ5งสอดคลอ้งกบั
ประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงที5จะประกาศแกไ้ข
หรือประกาศเพิ5มเติมในอนาคต  
ในกรณีที5มีการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือตราสารที5เสนอขายในต่างประเทศ โดยมีการป้องกนัความเสี5ยงดา้นอตัราแลกเปลี5ยน 
บริษัทจดัการจะใชข้อ้มลูที5ใชใ้นการคาํนวณ มลูค่ายุติธรรมของสญัญาป้องกนัความเสี5ยงที5ไดจ้าก Bisnews ในกรณีที5 Bisnews 
ไม่ไดป้ระกาศมลูค่ายุติธรรมดงักล่าว บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชม้ลูค่ายุติธรรมจากธนาคารพาณิชยค์ู่คา้ที5ไดเ้ขา้ทาํสญัญา
ป้องกนัความเสี5ยงซึ5งบริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ตกลงร่วมกนั ทั	งนี	  บริษัทจดัการอาจเปลี5ยนแปลงการใชม้ลูค่ายุติธรรม
ดงักล่าวไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  
2. บริษัทจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื	 อคืนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี	   
(2.1) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิ	 นวนัทาํการ  
(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ	 นวนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุน ทั	งนี	  ใหใ้ชม้ลูค่าหน่วย
ลงทุนของสิ	 นวนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุนนั	นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาดงักล่าว  
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(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปนี	   
(ก) วนัทาํการก่อนวนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุนล่าสุด  
(ข) วนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  
(ค) วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทั	งนี	  เฉพาะในกรณีที5กองทุนรวมกาํหนดวนัทาํการ
ซื	 อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั	งห่างกนัยาวกวา่หนึ5งเดือน  
(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศ
ภายในวนัทาํการถดัไป  
มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดเมื5อสิ	 นวนัทาํการที5คาํนวณ
นั	น  
มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนที5ประกาศขา้งตน้ ตอ้งไดร้บัการ
รบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  
ในกรณีที5มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนของ
กองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน หรือจาํนวนหน่วย
ลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี	   
(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกั
สากล  
(3.2) คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล สาํหรบั
มลูค่าหน่วยลงทุนเพื5อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งที5 4 ขึ	 น ส่วนมลูค่าหน่วยลงทุนเพื5อใช้
ในการคาํนวณราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งที5 5 ทิ	 ง  
(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามที5คาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที5 5 
ทิ	 ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามที5คาํนวณไดใ้น (3.2)  
(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล แต่จะใช้
ผลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที5 5 ทิ	 ง  
ในกรณีที5มีผลประโยชน์เกิดขึ	 นจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นั	นรวมเขา้เป็นทรพัยสิ์น
ของกองทุนเปิด  
4. การคาํนวณมลูค่าหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศเป็นเงินบาท  
สาํหรบัหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นของกองทุนในต่างประเทศ บริษทัจดัการจะคาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหรือราคารบัซื	 อ
คืนหน่วยลงทุน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี5ยนถวัเฉลี5ยเงินดอลลาร ์(สรอ./บาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยว่าดว้ยอตัราแลกเปลี5ยนถวัเฉลี5ยของธนาคารพาณิชย ์ณ สิ	 นวนัทาํการซื	 อขายนั	น และในกรณีที5ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยไม่ไดป้ระกาศอตัราแลกเปลี5ยนดงักล่าวหรือกรณีที5บริษัทจดัการโดยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เห็นวา่อตัรา
แลกเปลี5ยนนั	นไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื5อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของสมาคมบริษัทจดัการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที5จะประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ5มเติมในอนาคต บริษัทจดัการอาจพิจารณาใชอ้ตัรา
แลกเปลี5ยนที5ประกาศโดยหน่วยงานอื5นใดแทน หรือตามที5มีประกาศแกไ้ขหรือประกาศเพิ5มเติมได ้ 
ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วนัทาํการถดัไป 

 
16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท และจดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ที5ทาํการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และจดัใหมี้
ประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที5ติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที5ใชใ้นการซื	 อขายหน่วยลงทุน (ถา้มี) อยา่งไรก็
ตาม ในกรณีที5ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทได ้บริษัทอาจพจิารณาประกาศทางช่องทางอื5นที5เหมาะสมแทน อาทิ 
หนังสือพิมพร์ายวนั  
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บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี5ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท เช่น หนังสือพิมพร์ายวนั
หรือช่องทางอื5นใดที5เหมาะสม โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษทัจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั  
 
16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที5มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีที5ราคาหน่วยลงทุนที5ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้งน้อยกว่าหนึ5งสตางค ์หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที5
ถูกตอ้งตั	งแต่หนึ5งสตางคข์ึ	 นไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะจดัทาํและส่งรายงานใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัที5พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง และจดัใหมี้สาํเนารายงาน
ดงักล่าวไว ้ณ ที5ทาํการของบริษทัจดัการเพื5อใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมี
รายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี	   
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที5ไม่ถูกตอ้ง  
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้ง  
(ค) สาเหตุที5ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
(ง) มาตรการป้องกนัเพื5อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั	งนี	  เวน้แต่ในกรณีที5ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยั
ภายนอกที5ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั	งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซื์	 อ
ขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  
ในกรณีที5เหตุของความผิดพลาดซึ5งทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้งตามวรรคหนึ5งมีผลต่อเนื5องต่อการคาํนวณราคาหน่วยลงทุน
ครั	งต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบี	 ยผิดพลาด เป็นตน้ บริษัทจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนใหถู้กตอ้งนับแต่วนัที5บริษัท
จดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  
2. ในกรณีที5ราคาหน่วยลงทุนที5ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้งตั	งแต่หนึ5งสตางคข์ึ	 นไป และคิดเป็นอตัราตั	งแต่รอ้ย
ละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัที5พบราคาหน่วยลงทุนไม่
ถูกตอ้งจนถึงวนัที5ราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดาํเนินการดงัต่อไปนี	 เฉพาะวนัที5ราคาหน่วยลงทุนที5ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วย
ลงทุนที5ถูกตอ้งตั	งแต่หนึ5งสตางคข์ึ	 นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตั	งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้ง  
(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิ	 นภายในวนัทาํการถดัจากวนัที5พบว่าราคาหน่วย
ลงทุนนั	นไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที5คาํนวณราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ	 น 
เพื5อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทาํการถดัจากวนัที5บริษัทจดัการส่งรายงานใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ ทั	งนี	  รายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งน้อยดงัต่อไปนี	   
(ก) ราคาหน่วยลงทุนที5ไม่ถูกตอ้ง  
(ข) ราคาหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้ง  
(ค) สาเหตุที5ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
(ง) การดาํเนินการของบริษัทจดัการเมื5อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  
ทั	งนี	  บริษัทจดัการจะจดัใหมี้สาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที5ทาํการของบริษัทจดัการ เพื5อใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
สามารถตรวจสอบได ้ 
(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที5ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้งภายในวนัที5ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงาน
การแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  
(3) ประกาศชื5อกองทุนรวมที5มีการแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที5มีการแกไ้ขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพร์ายวนัอยา่ง
น้อยหนึ5งฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที5ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  
(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสือใหผู้ซื้	 อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนที5ไดซื้	 อหรือขายคืนหน่วยลงทุน
ในช่วงระยะเวลาที5ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วนัทาํการนับแต่
วนัที5ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  
(5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพื5อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั	งสาํเนารายงานการ
แกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที5จดัทาํตาม (1) ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วนัทาํการนับแต่
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วนัที5ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคานั	น เวน้แต่ในกรณีที5ราคา
หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที5ไม่อาจควบคุมได ้บริษัทจดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัให้
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสารที5ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่การที5ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุ
มาจากปัจจยัภายนอกที5ไม่อาจควบคุมไดแ้ทน  
3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปนี	   
(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที5ไม่ถูกตอ้งตํ 5ากวา่ราคาหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้ง (understate) บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงันี	   
(ก) กรณีที5เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซื้	 อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ5งมีมลูค่าเท่ากบัส่วน
ต่างของราคาหน่วยลงทุนที5ไม่ถกูตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้ง  
หากปรากฏวา่ผูซื้	 อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที5จะตอ้งลด 
บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที5ขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนที5เหลืออยู่
นั	นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที5ขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื5อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด 
เวน้แต่การที5ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที5ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด
ครั	งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซื์	 อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุ
ดงักล่าว  
(ข) กรณีที5เป็นการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน บริษทัจดัการจะเพิ5มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ5งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที5ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบั
ส่วนต่างของราคา เพื5อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่
บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื5อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  
(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที5ไม่ถูกตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้ง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงันี	   
(ก) กรณีที5เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ5มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซื้	 อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ5งมีมลูค่าเท่ากบั
ส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที5ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่าง
ของราคา เพื5อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซื้	 อหน่วยลงทุน  
(ข) กรณีที5เป็นการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ5งมีมลูค่า
เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที5ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที5ถูกตอ้ง  
หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที5จะตอ้งลด 
บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที5ขาดอยู ่หรือลดจาํนวนหน่วยลงทุนที5เหลืออยู่
นั	นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที5ขาดอยู ่แลว้แต่กรณี เพื5อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด 
เวน้แต่การที5ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที5ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาด
ครั	งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซื์	 อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองว่ามีสาเหตุ
ดงักล่าว  
ในกรณีที5บริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซื้	 อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึงหนึ5งรอ้ยบาท 
บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที5มีการจา่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะ
เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัที5ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลู
ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  
การจา่ยเงินของกองทุนเปิดเพื5อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้	 อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) บริษัท
จดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้ 
4. บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที5เกิดขึ	 นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้า่ยในการประกาศการแกไ้ข
ราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสือพมิพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้า่ยในการจดัส่งเงินชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซื้	 อหน่วยลงทุนและผูข้ายคืนหน่วย
ลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีที5ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที5ไม่อาจควบคุมได ้ 
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17. ชื?อผูเ้กี?ยวขอ้ง :  
 
17.1. ชื5อบริษัทจดัการ :  
 
ชื5อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  
 
17.2. ชื5อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื5อ :  ธนาคารทหารไทย  จาํกดั (มหาชน) 
 
17.3. ชื5อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  
 
ไม่มี 
 
17.4. ชื5อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชื5อ :  
 
สิทธิ หนา้ที5 และความรบัผิดชอบ :  

 
17.5. ที5ปรึกษา :  
 
17.5.1. ชื5อที5ปรึกษาการลงทุน :  

ชื5อ :  
 
17.5.2. ชื5อที5ปรึกษากองทุน :  

 
17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ชื5อ : นายพจน์ อศัวสนัติชยั  

ชื5อ : นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ{  

ชื5อ : นายธนะวุฒิ พบิลูยส์วสัดิ{  

ชื5อ : นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

ชื5อ : นางสาวธญัพร  ตั	งธโนปจยั 

ชื5อ : นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

ชื5อ : นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 



กองทนุเปิดเค ตราสารหนี � 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 76

ชื5อ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ์

รายละเอียดเพิ5มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

17.7. การแต่งตั	งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
 
18.1. วนัที5สิ	 นสุดรอบบญัชี : 31 กรกฎาคม 
 
18.2. วนัที5สิ	 นสุดรอบบญัชีครั	งแรก : 31 กรกฎาคม 2561 
 
19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื5น ในการแกไ้ขเพิ5มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ หากมิได้
กระทาํตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ5งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ5งหนึ5งของจาํนวนหน่วยลงทุนที5
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวม จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การ
แกไ้ขเพิ5มเติมโครงการตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกินรอ้ยละ 55 ของจาํนวน
หน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของโครงการ บริษัทจดัการจะตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานเกี5ยวกบัการขอมติและการนับมติไป
ยงัผูด้แูลผลประโยชน์กองทุน เพื5อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์กองทุนรบัรองผลการนับมตินั	น  
ในการแกไ้ขเพิ5มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาํเนินตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้เนื5องจากขอ้จาํกดัในการ
นับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑที์5เกี5ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วย
ลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที5ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการขอรบัความเห็นชอบจากสาํนักงานตามแนวทางที5
ทางสาํนักงานกาํหนดได ้
ในกรณีที5การแกไ้ขเพิ5มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธีิจดัการไดก้ระทาํตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะแจง้
ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที5ไดมี้มติใหแ้กไ้ข และบริษัทจดัการแจง้การแกไ้ขเพิ5มเติม
โครงการจดัการกองทุน หรือวิธีการจดัการไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถิ5นอยา่งนอ้ย 
1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที5ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และวนัที5ไดมี้มติใหแ้กเ้พิ5มเติมแลว้แต่
กรณี  
บริษัทจดัการอาจจะดาํเนินการเพิ5มจาํนวนเงินทุนของกองทุนตามเงื5อนไขที5กฎหมาย ก.ล.ต.กาํหนด โดยถือวา่ไดร้บัความ
เห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนั
ระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทั	งนี	  การขอมติเพื5อแกไ้ขเพิ5มเติมโครงการเป็นไปตามที5กาํหนดไวใ้นมาตรา 
129 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  
 
20. ขอ้กาํหนดอื?น ๆ :  

20.1 การดาํเนินการในกรณีที5บริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงความพอเพียงของเงินกองทุน  
ในกรณีที5บริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ย
หลกัเกณฑเ์กี5ยวกบัการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาํประกนัภยัความรบัผิดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะ
เปลี5ยนใหบ้ริษัทจดัการรายอื5นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวิธีขอรบัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ 
ขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ5งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ5งหนึ5งของจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายได้
แลว้ทั	งหมดของกองทุนรวมภายในสิบหา้วนันับแต่วนัที5บริษัทจดัการรูห้รืออาจรูถึ้งการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของ
เงินกองทุนดงักล่าว ทั	งนี	  หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอใหส้าํนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดย
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การคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีที5มีค่าใชจ้า่ยเกิดขึ	 นจากการ
เปลี5ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายใน
ระยะเวลาที5กาํหนด บริษัทจดัการจะดาํเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  
 
20.2 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ5งในสาม  
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไม่เกินหนึ5งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด  ใน
กรณีที5บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกวา่หนึ5งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด 
บริษัทจดัการตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั	นในส่วนที5เกินกวา่หนึ5งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที5
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั	นใหมี้จาํนวนไม่เกิน
หนึ5งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของกองทุนรวมนั	นภายในระยะเวลาที5ประกาศกาํหนด หรือ
ดาํเนินการเลิกกองทุนรวมนั	นทนัที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เรื5อง หลกัเกณฑเ์กี5ยวกบัขอ้จาํกดั
การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที5ของบริษัทจดัการ  
 
20.3 การรบัผลประโยชน์ตอบแทน เนื5องจากการที5กองทุนใชบ้ริการบุคคลอื5น  
บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทน เพื5อกองทุนจากบุคคลที5เป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเนื5องจากการใชบ้ริการของบุคคลดงักล่าว
ในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี	   
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที5รบัไวนั้	นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที5มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเกี5ยวกบับทบาทโดยตรงของความเป็น
กองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที5แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั	นบ่อยครั	งเกินความจาํเป็น เพื5อใหก้องทุนไดร้บั
ประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  
ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ5งใหแ้ก่กองทุนที5อยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้งกระทาํ
ดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยที์5อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนนั	นดว้ย  
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื5องจากการที5กองทุนใชบ้ริการบุคคลอื5น (“Soft 
Commission”) เพื5อประโยชน์ของบริษัทจดัการได ้เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชน์ตามเทศกาลที5เป็นประเพณีนิยมตามแนวทาง
ปฏบิติัที5บริษัทจดัการประกาศไวภ้ายในบริษัท ซึ5งผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดแูนวทางนี	 ไดที้5บริษทัจดัการ  
 
20.4 ขอ้กาํหนดเกี5ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที5เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ5งต่อไปจะเรียกวา่ 
FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที5 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดใหส้ถาบนัการเงินที5ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนั
นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานขอ้มลูเกี5ยวกบับญัชีของบุคคลที5อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสีย
ภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ5งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล สญัชาติอเมริกนั ผูซึ้5งมีถิ5นที5อยูถ่าวรในสหรฐัอเมริกา และ
ผูซึ้5งมีถิ5นที5อยูท่างภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ5งเปิดหรือมีไวก้บั FFI นั	น นอกจากนี	 ยงัปรากฏดว้ยวา่ในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลาย
ประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายที5มีขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที5คลา้ยคลึงกบั FATCA (ซึ5งต่อไปจะรวมเรียก 
FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ “กฎหมายต่างประเทศที5เกี5ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ5งถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงานสรรพากร
ของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าที5ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนัและบุคคลที5มี
ลกัษณะตามหลกัเกณฑที์5 FATCA กาํหนด หน้าที5ในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื5อหาความสมัพนัธข์องลกูคา้กบัประเทศ
สหรฐัอเมริกา และรวมถึงหน้าที5ในการกาํหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตามหลกัเกณฑข์อง FATCA เป็น
ตน้ 

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื5อปฏบิติัตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น 
Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั	นจะไดร้บัผลกระทบที5สาํคญัในสองกรณี คือ 
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(1)  ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที5กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรพัยสิ์นทาง
การเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ5งจะเริ5มตน้ตั	งแต่วนัที5 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นตน้ไป และ
เงินลงทุนทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ5งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุน
กบัสถาบนัการเงินอื5นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ5งจะเริ5มตน้ตั	งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดให้
สถาบนัการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที5เขา้ร่วมผกูพนัตนตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึ5งรวมถึงธนาคารและ
สถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที5ดาํเนินการหกั
เงิน ณ ที5จ่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บักองทุนรวมที5เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั	งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั	งผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และ
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน ที5เขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธหรือระงบัการทาํ
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ5งอาจทาํใหก้องทุนรวมไม่สามารถ
ดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่
สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนไดอ้ีกต่อไป  

เพื5อมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั	งเพื5อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน
โดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผกูพนัตนเพื5อปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของ
กฎหมายต่างประเทศที5เกี5ยวขอ้ง  และเพื5อใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิติัตามภาระผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและ
หลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที5เกี5ยวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ5งรวมทั	งผูที้5เกี5ยวขอ้งกบัการปฏบิติังานของ
กองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการ
ดาํเนินการดงันี	  

(1)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที5เขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที5กฎหมายต่างประเทศที5
เกี5ยวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งขอ้มลู (เช่น ชื5อ ที5อยู ่เลขประจาํตวัผู ้
เสียภาษีของสหรฐัอเมริกา จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที5ไดร้บั 
เป็นตน้)ที5มีอยูใ่นบญัชีทั	งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนั	นกบับริษัทจดัการ ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทั	งในและต่างประเทศ 
ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที5เกี5ยวขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือคาํยนิยอม เพิ5มเติม เพื5อยนืยนัหรือพิสจูน์ทราบความเกี5ยวขอ้ง
กบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลูตามหวัขอ้ที5กาํหนดไวใ้น
แบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลูเมื5อขอ้มลูที5เคยใหไ้วมี้การ
เปลี5ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื5อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที5เกี5ยวขอ้ง (ใน
กรณีที5เป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทั	งนี	  เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ดาํเนินการอื5นใดเพื5อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที5เกี5ยวขอ้ง 

เพื5อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที5จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั	งเพื5อใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน

โดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิ5มขึ	 นหากมีการดาํเนินการที5สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที5เกี5ยวขอ้งขา้งตน้ ในกรณีที5ผูถื้อหน่วย

ลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที5บริษทัจดัการกาํหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการ

ดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ5งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี	 ตามความจาํเป็นและความเหมาะสม โดยถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว

รบัทราบ 

การดาํเนินการตามที5บริษัทจดัการแจง้นี	 แลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงที5ไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี   

(1)   ไม่รบัคาํสั 5งซื	 อ/ สบัเปลี5ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 
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(2)   ระงบัหรือหยุดใหบ้ริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหกัเงิน ณ ที5จา่ยจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที5ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย
ลงทุนรายนั	นได ้เพื5อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที5เกี5ยวขอ้ง ทั	งนี	  ตอ้งไม่ขดักบั
กฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดาํเนินการอื5นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์

เพิ5มขึ	 น หากมีการดาํเนินการที5สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที5เกี5ยวขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํเพื5อ
หลีกเลี5ยงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนมีการดาํเนินการที5ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที5เกี5ยวขอ้ง
อนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ที5จ่าย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที5กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ5งในทางปฏบิติับริษัทจดัการจะ
เลือกดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนที5เขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที5กฎหมาย
ต่างประเทศที5เกี5ยวขอ้งกาํหนด)เท่านั	น  

ทั	งนี	  ในกรณีที5กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ5มเติมขอ้กาํหนดเพื5อรองรบัการดาํเนินการตามที5บริษทัจดัการไดส้งวนสิทธิไวข้า้งตน้ 
บริษัทจดัการ(รวมถึงผูที้5เกี5ยวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งขอ้มลูของผูถื้อหน่วย
ลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอื5นใดที5ราชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อหน่วยลงทุน 

21. มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี?ยวกบัการอนุมตัิใหจ้ดัตั�งกองทุนรวมเป็นการ
ทั ?วไป :  

ในกรณีที5บริษัทจดัการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามหลกัเกณฑเ์กี5ยวกบัการอนุมติัใหจ้ดัตั	งกองทุนรวมแบบเป็นการทั 5วไป 
และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบิติันั	นก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บริษัทจะแกไ้ขเยยีวยาความเสียหายโดยไม่
ชกัชา้ โดยในกรณีที5เกิดขอ้พิพาทระหวา่งบริษัทและผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทยนิยอมใหนํ้าขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ  
 
22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ที5ปฏบิติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการ
กองทุนรวม และกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั 5งที5ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่ง
กฎหมายดงักล่าว ทั	งนี	  ในกรณีที5ขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั 5งดงักล่าว 
หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั 5งนั	น ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนรวม
ไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 
 
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที5ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดยผูด้แูล
ผลประโยชน์มีอาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั	งนี	  การลงนามในขอ้ผกูพนัของ
ผูด้แูลผลประโยชน์ที5ไดร้บัการแต่งตั	งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั	งปวง 
 
การที5ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื	 อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการกองทุนรวม
นี	  ไม่ว่าในทอดใด ๆ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที5จะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวมและขอ้
ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม 
 
โครงการจดัการกองทุนรวมที5ผ่านการอนุมติัจากสาํนักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ5มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญติัหลกั 
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ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที5แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ถือเป็นส่วน
หนึ5งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม 
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั 
1. บริษทัจดัการ :  
 
ชื5อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  
ที5อยู ่: 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั	น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400 โทรศพัท ์0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900  
 
สิทธิ หนา้ที5 และความรบัผิดชอบ :  

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อน
ระยะเวลาถือครองที5กาํหนดในโครงการ (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย และ
หรือ เงินตอบแทนอื5นใด ตามอตัราที5กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที5เรียกเก็บจากผูส้ั 5งซื	 อหรือผูถื้อ
หน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  
(2) ปฏเิสธการจองซื	 อหรือสั 5งซื	 อ หรือสั 5งขาย หรือหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืน หรือคาํสั 5งสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุน
ตามที5ระบุไวใ้นโครงการ  
(3) เลื5อนกาํหนดการชาํระคืนเงินค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามที5ระบุไวใ้นโครงการ  
(4) รบัชาํระหนี	 เพื5อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื5นแทนการชาํระหนี	 ดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี	 ตามที5ระบุไวใ้นโครงการ  
(5) ชาํระค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื5นแทนเงิน ตามที5กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ “การชาํระค่ารบัซื	 อ
คืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื5นแทนเงิน”  
(6) สิทธิอื5นใดตามที5กฎหมายกาํหนด  
2. หน้าที5และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  
บริษัทจดัการมีหนา้ที5และความรบัผิดชอบดงันี	   
(1) การจดัตั	ง เปลี5ยนแปลง เพิ5มเติมและจดทะเบียนกองทุน  
(ก) ยื5นคาํขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซึ5งเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  
(ข) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนเปิดต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนียมตามอตัราที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ในกรณีที5หลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรือถูกทาํลาย  
(ค) ดาํเนินการเพิ5มจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวธีิการที5กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กาํหนด  
(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ5มเติมจาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายแลว้ทั	งหมด ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน ใหแ้ก่
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวนัที5 20 ของเดือนถดัไป  
(จ) แจง้การแกไ้ขเพิ5มเติมขอ้มลูที5ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ5มจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ5มเติม
จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของกองทุนใหแ้ก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 
วนัทาํการนับแต่วนัที5ไดแ้กไ้ขเพิ5มเติมนั	น  
(ฉ) เปลี5ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ5มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วธีิจดัการกองทุนภายใตห้วัขอ้ "วิธีการแกไ้ขโครงการ
จดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวธีิการจดัการ"  
(ช) จดัทาํหนังสือชี	 ชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื5อแสดงขอ้มลูเกี5ยวกบักองทุน ณ วนัสิ	 นปีบญัชี และส่งใหแ้ก่สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับแต่วนัสิ	 นปีบญัชีนั	น  
(ซ) ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การดาํเนินการต่างๆ ที5เกี5ยวกบักองทุนตามที5กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาํหนด  
(ฌ) ดาํเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” และ “การดาํเนินการของบริษัทจดัการเมื5อ
เลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  
(ญ) จดัใหมี้การชาํระบญัชีตามหวัขอ้ "การชาํระบญัชีกองทุนรวม และวธีิการเฉลี5ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื5อเลิก
โครงการ"  
(2) การบริหารกองทุน  
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(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามที5ระบุไวใ้นโครงการที5ไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อ
หน่วยลงทุนอยา่งเคร่งครดั  
(ข) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื5น และซื	 อ ขาย ซื	 อลด ขายลด ไถ่ถอน 
จาํหน่าย สั 5งโอน รบัโอน เปลี5ยนแปลง เพิ5มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยสิ์นที5ลงทุนไวนั้	นตามที5บริษัทจดัการ
เห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการที5ไดร้บั
อนุมติั ทั	งนี	  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  
(ค) จดัใหมี้การฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์  
(ง) สั 5งผูด้แูลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จาํหน่าย จ่ายโอน ตลอดจนชาํระและรบัชาํระราคาค่า
หลกัทรพัย ์ 
(จ) จดัใหมี้การรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื5นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนให้
เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามที5กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที5เรียกเก็บจากผู้
สั 5งซื	 อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  
(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาํหรบัค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานของกองทุนภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที5
เรียกเก็บจากกองทุนรวม"  
(ช) กาํหนดราคาที5เป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เพื5อใช้
ในการคาํนวณทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีที5บริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวิธีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น
สุทธิของกองทุนตามที5กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์นขณะที5คาํนวณ
มลูค่า  
(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที5กองทุนถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่าที5จาํเป็น เพื5อรกัษาประโยชน์
ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ฌ) ดแูล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ดาํเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหาย ทั	งนี	  เพื5อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  
(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในการดาํเนินการตามขอ้ “การรบัชาํระหนี	 เพื5อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์น
อื5น”  
(3) การจดัทาํบญัชีและการรายงาน  
(ก) จดัทาํบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  
(ข) จดัทาํรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ	 นวนัทาํการนั	น  
(ค) จดัทาํรายงานการซื	 อขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื5นเพื5อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ	 นวนัทาํการนั	น  
(ง) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามที5ระบุไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการคาํนวณ 
กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์
และวธีิการดาํเนินการในกรณีที5มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  
(จ) จดัทาํและจดัส่งรายงานตามที5กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  
(4) การขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  
(ก) จดัใหมี้คาํสั 5งจองซื	 อหน่วยลงทุน คาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุน หรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนซึ5งมีลกัษณะเป็นไปตามที5
กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  
(ข) ขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการที5ระบุในโครงการและหนังสือชี	 ชวน  
(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการที5กาํหนดในขอ้ "การจดัสรรหน่วยลงทุน" และ "การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั 5งขายคืนหน่วย
ลงทุน"  
(ง) ดาํเนินการจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที5จะรบัซื	 อคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การเลื5อน
กาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตาม
คาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชาํระค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื5นแทน
เงิน”  



กองทนุเปิดเค ตราสารหนี � 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 83

(จ) ดาํเนินการยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนที5รบัซื	 อคืนซึ5งไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัทาํการถดัจากวนัที5บริษัทจดัการทาํการ
ซื	 อขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั	น  
(ฉ) ดาํเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีที5มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  
(ช) จดัใหมี้และเก็บรกัษาไวซึ้5งสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที5กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ
กาํหนด  
(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุน  
(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที5มิไดท้าํการซื	 อขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามที5ระบุ
เงื5อนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน"  
(ญ) จดัใหมี้รายงานขอ้มลูของกองทุนตามที5กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในกรณีที5จะดาํเนินการตามขอ้ “การเลื5อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การชาํระค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื5นแทน
เงิน”  
 
(5) การแต่งตั	งบุคคลอื5น  
(ก) แต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ซึ5งมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี5ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน
และแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์อื5นตามเงื5อนไขในการเปลี5ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ที5กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "เงื5อนไขการ
เปลี5ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์" ทั	งนี	  โดยไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  
(ข) แต่งตั	งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื5อนไข และวิธีการที5กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  
(ค) แต่งตั	งผูส้อบบญัชีทรพัยสิ์นที5ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวา่ดว้ยการให้
ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  
(ง) แต่งตั	งผูช้าํระบญัชีของกองทุน เมื5อยุติหรือเลิกกองทุน ทั	งนี	 โดยความเห็นชอบของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(จ) แต่งตั	งหรือดาํเนินการเป็นนายทะเบียนตามที5บริษัทจดัการเห็นสมควร  
(ฉ) แต่งตั	งและถอดถอนที5ปรึกษา (ถา้มี) ที5ทาํหนา้ที5เป็นปรึกษาของบริษัทจดัการตามหลกัเกณฑที์5กาํหนดไวใ้น
โครงการ  
(6) การดาํเนินการอื5น ๆ  
(ก) กระทาํนิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ5งบริษัทจดัการมีอาํนาจกระทาํไดภ้ายในขอบเขตของกฎหมาย  
(ข) ปฏบิติัการอื5นๆ เพื5อใหบ้รรลุซึ5งวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซึ้5งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที5 และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ ทั	งนี	  จะปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
 
บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ที5ปฏบิติัตามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั 5งที5ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั	งนี	  ในกรณีที5ขอ้กาํหนดในขอ้
ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั 5งดงักล่าว หากบริษัท
จดัการกองทุนไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั 5งนั	น ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนไดป้ฏบิติัให้
เป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  
 
เงื5อนไขการเปลี5ยนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที5มีการเปลี5ยนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยคาํสั 5งของสาํนักงาน หรือโดยเหตุอื5นใดตามพระราชบญัญติั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งดาํเนินการตามที5จาํเป็นเพื5อใหบ้ริษัทจดัการ
กองทุนรวมรายใหม่เขา้ทาํหนา้ที5ต่อไปได ้ซึ5งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวม
รายใหม่  
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2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชื5อ : ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  
ที5อยู ่: เลขที5 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

สิทธิ หนา้ที5 และความรบัผิดชอบ :  

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนสาํหรบัการทาํหนา้ที5เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์  
(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื5อนไขที5กาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
2.2 หน้าที5และความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  
(1) หน้าที5โดยทั 5วไป  
(ก) ดแูลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าที5และความรบัผิดชอบตามที5ระบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "สิทธิ หน้าที5 และ
ความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดยเคร่งครดั  
(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย
ลงทุนและราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนที5บริษัทจดัการไดค้าํนวณไวแ้ลว้ตามที5กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "วิธีการคาํนวณ 
กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์
และวธีิการดาํเนินการในกรณีที5มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" ของโครงการ  
(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาที5เป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีที5บริษทัจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่
การคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามที5กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกบั
สภาวะการณใ์นขณะที5คาํนวณมลูค่า  
(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ
ดาํเนินการในกรณีที5มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  
(จ) ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือชาํระผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นอื5นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามคาํสั 5งของบริษัทจดัการ  
(ฉ) จ่ายเงินเฉลี5ยคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามคาํสั 5งของผูช้าํระบญัชี  
(ช) รบัเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพื5อเขา้บญัชีของกองทุน  
(ซ) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิไดป้ฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคาํสั 5ง หรือขอ้บงัคบัอื5นใดที5
ออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.  
(ฌ) ดาํเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหนา้ที5ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั	งนี	  เพื5อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั	งปวงหรือเมื5อไดร้บัคาํสั 5งจากสาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีที5บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหวัขอ้ “การเลื5อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย
ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วย
ลงทุนที5ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือการหยุดรบัคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การรบัชาํระหนี	 เพื5อกองทุนรวมดว้ย
ทรพัยสิ์นอื5น”  
(ฎ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การชาํระบญัชีกองทุนจะเสร็จสิ	 นดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้าํระบญัชีปฏบิติัตาม
มาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที5ผูช้าํระบญัชีกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย 
ก.ล.ต. ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายงานใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
(ฏ) ดาํเนินการรบัและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทุนในเวลาที5กาํหนดตามคาํสั 5งของบริษัทจดัการโดยผูด้แูลผลประโยชน์
จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที5เกิดขึ	 นในกรณีที5ผูด้แูลผลประโยชน์ไม่สามารถดาํเนินการรบัหรือจ่ายเงินได้
ทนัเวลา  
(ฐ) ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนทาํการตรวจสอบบญัชีหลกัทรพัย ์
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บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื5นของกองทุนไดภ้ายในเวลาทาํการปรกติของผูด้แูลผลประโยชน์  
(ฑ) ในกรณีที5ผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูด้แูลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอสิระ หรือผูช้าํระบญัชีของ
กองทุน หรือหน่วยงานผูมี้อาํนาจควบคุมผูด้แูลผลประโยชน์ ขอคาํชี	 แจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตาม
เกี5ยวกบัการกระทาํการใดๆที5มีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเรื5องอื5นใดเกี5ยวกบักองทุน ผูด้แูล
ผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งทาํรายงานเกี5ยวกบัคาํขอดงักล่าวพรอ้มรายงานขั	นตอน
การปฏบิติัที5ผูด้แูลผลประโยชน์ไดก้ระทาํไปแลว้ หรือที5จะกระทาํต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  
(ฒ) ดาํเนินการใด ๆ ที5เกี5ยวขอ้งกบัการขออนุญาตนําเงินตราเขา้ออกประเทศตามคาํสั 5งของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง
ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปริวรรตเงินตรา (ถา้มี) 
(ณ) ดาํเนินการชาํระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน
ต่างประเทศ (ถา้มี) 
(ด) รบัชาํระเงินจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบี	 ยจาก
หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และดาํเนินการส่งเงินกลบัมายงัประเทศไทยตาม
คาํสั 5งของบริษัทจดัการ รวมทั	งคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นที5ไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศและแปลงเป็นเงิน
บาทเพื5อคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ถา้มี)  
(ต) นําส่งภาษีที5เกี5ยวเนื5องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี) 
(ถ) หน้าที5อื5นใดตามที5กฎหมายเกี5ยวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมาย ก.ล.ต.กาํหนด โดยจะปฏบิติัให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ 
ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(2) หน้าที5ในการรบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  
(ก) รบัฝาก ดแูล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุนโดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูด้แูล
ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื5นใดที5ผูด้แูลผลประโยชน์ดแูลรกัษาอยูจ่นกว่าจะเลิกกองทุนพรอ้มทั	งดแูลใหก้าร
เบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามที5ระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือชี	 ชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือฝาก
ไวอ้ยา่งปลอดภยัที5ผูด้แูลผลประโยชน์ ที5บริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และที5ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื5นทั	งนี	  หากมีการเปลี5ยนแปลงสถานที5เก็บรกัษาทรพัยสิ์นตอ้ง
ไดร้บัความยนิยอมจากบริษัทจดัการ  
(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที5ไดร้บัมอบมาและจาํเป็นตอ้งทาํการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผู้
ออกหลกัทรพัยนั์	น  
(ค) จดัใหมี้การตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานที5เก็บรกัษาโดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและตอ้ง
ยนิยอมใหต้วัแทนของบริษัทจดัการเขา้ร่วมในการตรวจสอบดงักล่าวดว้ย  
(ง) จดัทาํบญัชีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนที5รบัฝากไว ้รวมทั	งจดัทาํบญัชีแสดงการรบัจา่ยทรพัยสิ์น
ของกองทุน  
(จ) ดแูล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์นหรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื5อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 
การรบัเงินปันผล การรบัดอกเบี	 ยและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื5นใดที5กองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั	งดาํเนินการรบั
หรือจ่ายเงินตามสิทธินั	น ๆ รวมทั	งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีที5มีความจาํเป็นที5ตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิที5มีอยูห่รือ
เกี5ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยนั์	น ๆ  
(ฉ) จดัใหมี้ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ (ถา้มี) 
(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์ 
(ก) ส่งมอบ รบัมอบ จองซื	 อตามสิทธิ จาํหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นตลอดจนชาํระและรบัชาํระ
ราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นก่อนดาํเนินการ  
(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามคาํสั 5งของบริษัทจดัการ (ถา้มี) 
(ค) ติดตามดแูลใหผู้ร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุนตาม
คาํสั 5งบริษัทจดัการ (ถา้มี) 
(4) การรายงาน  
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(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเกี5ยวกบัเรื5องดงันี	   
1) รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  
2) รายงานรายละเอียดการรบัจา่ยจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลือ ณ สิ	 นวนัทาํการขายหรือรบั
ซื	 อคืน และคาํนวณดอกเบี	 ยคา้งรบั  
3) รายงานเกี5ยวกบัเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรพัยแ์ละตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้ม
คาํนวณดอกเบี	 ยคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  
4) รายงานรายละเอียดเจา้หนี	 ซื	 อหลกัทรพัยแ์ละลกูหนี	 ค่าขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  
5) รายงานเกี5ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  
6) รายงานเงินปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั	งที5มีรายการเงินปันผลคา้งรบัเกิดขึ	 น  
7) รายงานอื5นใดที5บริษัทจดัการรอ้งขอและผูด้แูลผลประโยชน์ตกลงรบัดาํเนินการให ้ทั	งนี	  โดยผูด้แูลผลประโยชน์
สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการดงักล่าวจากกองทุนได ้ 
8) รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซึ5งยงัไม่ไดร้บัคาํชี	 แจงทุกสิ	 นเดือน  
(ข) รายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที5บริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิด
ความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏบิติัตามหน้าที5ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั	งนี	  ภายใน 5 วนันับแต่วนัที5
ผูด้แูลผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  
(5) ความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  
ผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายที5เกิดขึ	 นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการในกรณีที5ความเสียหายดงักล่าว
เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทาํผิดโดยจงใจหรือการไม่ปฏบิติัตามที5ไดต้กลงไวก้บับริษัทจดัการ  
 
ผูด้แูลผลประโยชน์มีอาํนาจหน้าที5และความรบัผิดชอบตามที5กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน
รวมและตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ5งรวมถึงหน้าที5ดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุน และเมื5อมีการเปลี5ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที5ดาํเนินการตามที5จาํเป็น
เพื5อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิติัหนา้ที5ต่อไปได ้ซึ5งการดาํเนินการดงักล่าวรวมถึงการลงลายมือชื5อใน
หนังสือเพื5อรบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิ5งที5ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี5ยนแปลงผูด้แูล
ผลประโยชน์ 
 
ในกรณีที5ผูด้แูลผลประโยชน์กระทาํการ งดเวน้กระทาํการ หรือละเลยไม่ปฏบิติัหน้าที5 ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื5อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั	งปวงได ้
 
ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทาํ
นั	นจะเป็นไปเพื5อประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื5น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทาํ
หน้าที5เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรือเป็นการดาํเนินการในลกัษณะที5เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
ทราบก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนที5ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 
 
ในกรณีที5การดาํเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ดาํเนินการขอมติ ใหผู้ด้แูล
ผลประโยชน์มีอาํนาจดาํเนินการตามที5จาํเป็นเพื5อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 
 
เงื5อนไขการเปลี5ยนผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปลี5ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์เมื5อเกิดกรณีใดกรณีหนึ5งหรือทั	งหมดดงัต่อไปนี	  ทั	งนี	  โดยไดร้บัความ
เห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(1) เมื5อบริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ5ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั	งผูดู้แลผลประโยชน์
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โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ5งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั  
(2) มีคาํสั 5งศาลใหผู้ด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  
(3) ในกรณีที5บริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ5งไม่ปฏบิติัตามหน้าที5และความรบัผิดชอบที5ตกลงไว ้
ผูด้แูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ5งทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั  
(4) ในกรณีที5มีการเปลี5ยนแปลงเงื5อนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปลี5ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณี
อื5นใดอนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที5จะแกไ้ขเปลี5ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ 
คาํสั 5ง ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั	งนี	  เนื5องจากการเปลี5ยนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ5มภาระหนา้ที5แก่ผูด้แูล
ผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหน้าที5ดงักล่าวต่อไป ผูด้แูลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสญัญา
แต่งตั	งผูดู้แลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 
วนั  
(5) ในกรณีที5ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ5งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกวา่กึ5งหนึ5งของจาํนวน
หน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหมี้การเปลี5ยนแปลงผูด้แูล
ผลประโยชน์  
(6) ในกรณีที5ผูด้แูลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื5อง คุณสมบติัของผูด้แูลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับแต่
วนัที5บริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ 
ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที5แกไ้ขเสร็จสิ	 น ในกรณีที5ผูด้แูลผลประโยชน์มิไดท้าํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที5
กาํหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะดาํเนินการขออนุญาตเปลี5ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที5ครบกาํหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมื5อไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัท
จดัการจะแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์อื5นแทนผูด้แูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  
(7) ในกรณีที5ผูด้แูลผลประโยชน์นําขอ้มลูต่าง ๆ ที5เกี5ยวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื5นที5เกี5ยวขอ้งไปเปิดเผย หรือใช้
ในทางที5ก่อหรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แกผูด้แูลผลประโยชน์เอง บริษัทจดัการ
สามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ไดท้นัที  
เนื5องจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมีผูด้แูลผลประโยชน์ 
ดงันั	น ในกรณีที5ผูด้แูลผลประโยชน์หมดหน้าที5ลงตามขอ้ 2 ผูด้แูลผลประโยชน์นั	นจะตอ้งทาํหนา้ที5ผูด้แูลผลประโยชน์ของ
กองทุนต่อไปอยา่งสมบรูณจ์นกว่าการโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั	งหมดของกองทุนนั	น ตลอดจนถึงการ
ดาํเนินการอื5นใดที5จาํเป็นเพื5อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั	งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์ราย
ใหม่จะเสร็จสิ	 น และผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาํหน้าที5ไดท้นัที หรือปฏบิติัตามคาํสั 5งของบริษัทจดัการ ทั	งนี	  
ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  
 
ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนที5ไม่เขา้
ขอ้ยกเวน้ใหก้ระทาํได ้หากเป็นกรณีที5มีนัยสาํคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอาํนาจ
บอกเลิกสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 
 
สถานที5เก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เลขที5 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
และหรือ 
บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ  
ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ  
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3. ผูส้อบบญัชี :  

ชื5อ : นาย พจน์ อศัวสนัติชยั  
ที5อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ5มทรพัย ์(ประชาชื5น 20) เลขที5 178 ถนน
ประชาชื5น แขวงบางซื5อ เขตบางซื5อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื5อ : นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิ{ 
ที5อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ5มทรพัย ์(ประชาชื5น 20) เลขที5 178 ถนน
ประชาชื5น แขวงบางซื5อ เขตบางซื5อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื5อ : นาย ธนะวุฒิ พบิลูยส์วสัดิ{  
ที5อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ5มทรพัย ์(ประชาชื5น 20) เลขที5 178 ถนน
ประชาชื5น แขวงบางซื5อ เขตบางซื5อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื5อ : นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  
ที5อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ5มทรพัย ์(ประชาชื5น 20) เลขที5 178 ถนน
ประชาชื5น แขวงบางซื5อ เขตบางซื5อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื5อ : นางสาวธญัพร  ตั	งธโนปจยั  
ที5อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ5มทรพัย ์(ประชาชื5น 20) เลขที5 178 ถนน
ประชาชื5น แขวงบางซื5อ เขตบางซื5อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื5อ : นางสาววนันิสา งามบวัทอง 
ที5อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ5มทรพัย ์(ประชาชื5น 20) เลขที5 178 ถนน
ประชาชื5น แขวงบางซื5อ เขตบางซื5อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื5อ : นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล  
ที5อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ5มทรพัย ์(ประชาชื5น 20) เลขที5 178 ถนน
ประชาชื5น แขวงบางซื5อ เขตบางซื5อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื5อ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 
ที5อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ5มทรพัย ์(ประชาชื5น 20) เลขที5 178 ถนน
ประชาชื5น แขวงบางซื5อ เขตบางซื5อ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศพัท ์0 2555 0600  

สิทธิ หนา้ที5 และความรบัผิดชอบ :  
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4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื5อ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ที5อยู ่: ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์ชั	น 18 เลขที5 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร ์เเกรนด ์รามาไนน์ (ทาวเวอร ์เอ) 
ถนนพระราม 9  เเขวงหว้ยขวาง  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 โทรศพัท ์0 2470 1976-83  
 
5. ผูจ้ดัจาํหน่าย :  

ชื5อ :  
ที5อยู ่:  

สิทธิ หนา้ที5 และความรบัผิดชอบ :  

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซื� อคืน :  

ชื5อ : ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  
ที5อยู ่: 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศพัท ์0 2888 8888  

สิทธิ หนา้ที5 และความรบัผิดชอบ :  

บริษัทจดัการอาจแต่งตั	งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ5มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั	งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนใน
ภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแต่งตั	งหรือยกเลิกการแต่งตั	งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนใหส้าํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั	ง ในกรณีของการแต่งตั	งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ5มเติม ผูส้นับสนุนการขาย
หน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบเพื5อทาํ
หน้าที5เป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที5ไดร้บัการแต่งตั	งจะตอ้ง
ปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที5ปฏบิติัหน้าที5อยูก่่อนแลว้  
 
สิทธิ หนา้ที5 และความรบัผิดชอบ :  
6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  
(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมสาํหรบัการทาํหนา้ที5เป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกิจเกี5ยวกบัการขาย
และรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษัทจดัการ  
(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกี5ยวกบัการขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ
สนับสนุนการขายหรือรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน  
6.2 หน้าที5และความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  
(1) จดัใหมี้สถานที5สาํหรบัจดัวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทุน ณ สาํนักงานใหญ่ และสาขา (ถา้มี) รวมทั	ง
ดาํเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบัซื	 อคืน
หน่วยลงทุน รวมทั	งขอ้มลูและเอกสารอนัจาํเป็น  
(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือชี	 ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี	 ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัที5ผูล้งทุนควรทราบ คู่มือผู ้
ลงทุน คาํขอเปิดบญัชีกองทุน คาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุน คาํสั 5งขายหน่วยลงทุน คาํขอใชบ้ริการซื	 อขายหน่วยลงทุนผ่านสื5อ
อิเล็กทรอนิกส ์คาํขอใชบ้ริการสบัเปลี5ยนหน่วยลงทุนผ่านสื5ออิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลูเกี5ยวกบั
กองทุนที5จาํหน่าย หรือเอกสารอื5นๆ ที5เกี5ยวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามที5บริษัทจดัการไดจ้ดัเตรียมให ้ 
(3) ในกรณีที5ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัทาํหรือใชเ้อกสารใด ๆ ที5เกี5ยวขอ้งกบับริษัทจดัการ หรือ
กองทุน ซึ5งบริษัทคู่สญัญาหรือบุคคลอื5นใดเป็นผูจ้ดัทาํขึ	 น ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบในความ
เสียหายที5เกิดขึ	 นเนื5องจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวนั	นเองทั	งสิ	 น  
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(4) ในกรณีที5ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนทาํหน้าที5เป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งทาํสญัญากบัผูล้งทุนที5ครอบคลุม
ขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หนา้ที5 และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหน้า และตอ้งไม่มีขอ้ความที5ปฏเิสธความ
รบัผิดชอบต่อลกูคา้จากการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุนการขายหน่วย
ลงทุนหรือพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีที5ปฏบิติัแตกต่างจาก
การซื	 อกบับริษัทจดัการโดยตรง  
(5) กรณีที5ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนซื	 อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื5อผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) 
ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมีหน้าที5ปฏบิติั ดงันี	   
(ก) มีระบบในการปฏบิติังานที5ทาํใหม้ั 5นใจไดว้า่ลกูคา้จะไดร้บัการปฏบิติัอยา่งสุจริตและเป็นธรรมเกี5ยวกบัการจดัทาํบญัชี
รายชื5อผูถื้อหน่วยลงทุนซึ5งไม่เปิดเผยชื5อ  
(ข) ตรวจสอบหรือดาํเนินการใหมี้การตรวจสอบว่า มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชี Omnibus Account ถือ
หน่วยลงทุนของกองทุนใดเกินกว่าหนึ5งในสาม ของจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด  
(ค) แจง้บริษัทจดัการจะทราบโดยทนัทีเมื5อปรากฏวา่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชีนั	นถือหน่วยลงทุนของ
กองทุนใดเกินกว่าหนึ5งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทั	งหมด  
(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั	นในส่วนที5เกินกวา่หนึ5งในสาม ของจาํนวนหน่วยลงทุนที5
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของกองทุนใด รวมในจาํนวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว  
(จ) ในกรณีที5ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏบิติัต่อลกูคา้ในเรื5องใด ซึ5งมีผลทาํใหล้กูคา้ไดร้บัเงื5อนไขหรือ
สิทธิประโยชน์ที5ไม่เท่าเทียมกบัการซื	 อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื5อ ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ใหผู้ล้งทุน
ทราบ และจดัใหมี้หลกัฐานที5แสดงว่า ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเงื5อนไขและสิทธิประโยชน์ที5ไม่เท่าเทียมกนันั	นแลว้ โดย
เงื5อนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(6) กรณีขายหน่วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ตอ้งจดัทาํบนัทึกขอ้มลูส่วนตวั (Customer’s Profile) ของผูล้งทุนแต่ละราย
ที5เปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมีหน้าที5ปรบัปรุงขอ้มลู
ดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจบุนัตามหลกัเกณฑที์5กาํหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ที5จาํเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน รวมทั	งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ที5ผูล้งทุนควรทราบ และตอ้ง
ปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  
(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดงัต่อไปนี	  ใหผู้ล้งทุนทราบ  
(ก) รายชื5อของบริษัทจดัการทุกแห่งที5ทาํธุรกิจเกี5ยวขอ้งกบัการขายหรือรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน  
(ข) ชื5อ ที5อยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื	 อคืนรวมทั	งชื5อ ที5อยู ่และเลขประจาํตวัของพนักงานของ
ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลที5ไดร้บัมอบหมายที5ทาํหน้าที5ขายหรือรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน  
(ค) ความเสี5ยงที5เกี5ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนที5ผูล้งทุนไดร้บัคาํแนะนําตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกี5ยวกบั
ความเสี5ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  
(9) จดัทาํหลกัฐานที5แสดงใหเ้ห็นว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมิไดมี้
การใหค้าํแนะนําใดๆ แก่ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีที5การลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงคข์องผู้
ลงทุนหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  
(10) รบัชาํระเงินค่าจองซื	 อ หรือค่าซื	 อหน่วยลงทุน และรบัเอกสารที5เกี5ยวขอ้งกบัการซื	 อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้
ลงทุน  
(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื5อใหม้ั 5นใจว่าเป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึง
ตรวจสอบขอ้มลูที5เกี5ยวขอ้งกบัการซื	 อหรือขายคืนหน่วยลงทุน  
(12) ขายหรือรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าที5บริษัทจดัการคาํนวณและประกาศมลูค่าตามที5ระบุไวใ้นหนังสือชี	 ชวนของ
กองทุน ทั	งนี	  ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอื5นใดที5ธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายที5ควบคุมการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารพาณิชยก์าํหนดไว ้ 
(13) จดัทาํและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงินค่าจองซื	 อ หรือการซื	 อหน่วยลงทุน  
(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงินอื5นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื5นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  
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(15) ยนืยนัการซื	 อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  
(16) คืนเงินค่าซื	 อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูที้5ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามคาํสั 5งของบริษัทจดัการ  
(17) รบัขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ โดยปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  
(18) ดาํเนินการอื5นใดตามที5กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คาํสั 5ง หนังสือซกัซอ้ม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และ
มาตรฐานการปฏบิติังาน ที5ออกโดยหน่วยงานที5เกี5ยวขอ้ง ซึ5งเกี5ยวขอ้งกบัการทาํหน้าที5ของผูส้นับสนุนการขายหน่วย
ลงทุน ทั	งที5มีอยูใ่นปัจจุบนั และที5จะมีขึ	 นในอนาคต  
 
7. ผูด้แูลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :  

ชื5อ :  
ที5อยู ่:  

สิทธิ หนา้ที5 และความรบัผิดชอบ :  

8. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที?ไม่ไดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคล่อง) :  

ชื5อ :  
ที5อยู ่:  

สิทธิ หนา้ที5 และความรบัผิดชอบ :  

9. ที?ปรึกษา :  
 
9.1. ที5ปรึกษาการลงทุน :  

ชื5อ :  
ที5อยู ่:  
 
สิทธิ หนา้ที5 และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ที5ปรึกษาการลงทุน) :  

9.2.ที5ปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หนา้ที5 และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ที5ปรึกษากองทุน) :  

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

ไม่มี 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ชื5อ :  
ที5อยู ่:  



กองทนุเปิดเค ตราสารหนี � 3 ปี A ห้ามขายผู้ลงทนุรายยอ่ย 92

สิทธิ หนา้ที5 และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน) :  

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

สิทธิ หนา้ที5 และความรบัผิดชอบ :  

13. สิทธิหนา้ที?และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผกูพนัที5จะตอ้งรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื5อผูถื้อหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษัทจดัการ
รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามที5กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "เงื5อนไขการลงทุน" ยกเวน้กรณีที5บริษัทจดัการดาํเนินการตามที5กาํหนด
ในหวัขอ้ "การเลื5อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืน
หน่วยลงทุนตามคาํสั 5งซื	 อหรือคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุน"  
เนื5องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงันั	น ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืน
หน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนัเวลาที5บริษทัจดัการกาํหนดได ้ 
 
13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  

 
13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนไดโ้ดยเสรี เวน้แต่เขา้ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน ตามขอ้ 13.4  
วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ5งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื5นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที5นายทะเบียนพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานต่างๆ  
ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื5อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื5อผูร้บัโอนหน่วย
ลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ5งนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนั
นับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั	งนี	  ผูร้บัโอนมีหน้าที5จะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาที5นาย
ทะเบียนนัดหมาย  
 
13.4. ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน
กรณีต่อไปนี	  
1. การโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวจะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี5ยวกบัขอ้จาํกดัการถือ
หน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที5ของบริษัทจดัการ และที5แกไ้ขเพิ5มเติมในอนาคต 
2. ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนั หรือผูล้งทุนรายใหญ่ ตามที5ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด เวน้แต่เป็น
การโอนทางมรดก 
3. การโอนหน่วยลงทุนส่งผลใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าที5ที5เกี5ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ทั	งนี	  ขอ้กาํหนดเกี5ยวกบั FATCA เป็นไป
ตามที5กาํหนดไวใ้นขอ้ 20.4 ในโครงการจดัการกองทุน 
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13.5. สิทธิในการลงมติเพื5อแกไ้ขเพิ5มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื5อทาํการแกไ้ขเพิ5มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทาํการแกไ้ข
เพิ5มเติมโครงการลงทุนไดต่้อเมื5อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ5งคิดตามจาํนวน
หน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ5งหนึ5งของจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายแลว้ทั	งสิ	 นของโครงการ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนตามที5
บริษัทจดัการไดก้าํหนดขึ	 น และในกรณีที5บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ5งในสามของ
จาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยที์5เป็นเจา้ของบญัชีแบบไม่เปิดเผยชื5อผู ้
ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั	นในส่วนที5เกินกว่าหนึ5ง
ในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด ทั	งนี	  เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "วิธีการแกไ้ขเพิ5มเติมโครงการจดัการ
กองทุนหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ"  
 
13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื5อเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิที5จะไดร้บัเงินคืนเมื5อโครงการสิ	 นสุดลง โดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้ผูช้าํระบญัชีที5สาํนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้าํระบญัชี โดยจะไดด้าํเนินการใหมี้การจาํหน่ายทรพัยสิ์นของโครงการ ชาํระภาระ
หนี	 สินและแจกจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวธีิการที5ระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชาํระบญัชีกองทุนรวมและวิธีการ
เฉลี5ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื5อเลิกโครงการ"  
 
13.7. สิทธิประโยชน์อื5น ๆ :  

สิทธิในการจาํนําหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย แต่ทั	งนี	  นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียนการ
จาํนําใหแ้ก่ผูร้บัจาํนําที5เป็นสถาบนัการเงินเท่านั	น  
 
13.8. อื5น ๆ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจาํกดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที5ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
 
การที5ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื	 อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี	  ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้
ถือวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที5จะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัซึ5งลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ที5ไดร้บัการ
แต่งตั	งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 
 
ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที5ตนถือ ทั	งนี	  ในกรณีที5มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้บัประโยชน์ตอบแทนหรือการ
คืนเงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั	น ๆ ดว้ย  
 
14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
 
14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
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14.2. เงื5อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

ภายใตเ้งื5อนไขการขายหน่วยลงทุนของบริษัทจดัการตามที5ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุน เมื5อบริษัทจดัการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิดบญัชีและใบคาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนของกองทุนที5กรอกรายละเอียด
ครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามที5ระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซื	 อ
หรือผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซื	 อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนใน
นามของบริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผู้
จองซื	 อหรือผูส้ั 5งซื	 อหน่วยลงทุนมีหน้าที5ที5จะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือชื5อในบตัรตวัอยา่ง
ลายมือชื5อและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  
นายทะเบียนจะจดแจง้ชื5อผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 5งซื	 อเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื5อบริษัทจดัการไดร้บั
ชาํระค่าซื	 อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 5งซื	 อนั	นไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการ
เรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิที5บริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดงสิทธิใน
หน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซื	 อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ 
ในกรณีที5ผูถื้อหน่วยลงทุนตั	งแต่ 2 คนขึ	 นไปถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ชื5อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่านั	น
เป็นผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือชื5อร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื5อสั 5งซื	 อ
หรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั	งเป็นผูไ้ดร้บัเงินที5ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน  
อนึ5ง ในกรณีที5เป็นการซื	 อหน่วยลงทุน จาํนวนเงินที5ปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินที5ผูล้งทุน
ชาํระเป็นค่าซื	 อหน่วยลงทุนตามคาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนเท่านั	น มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วยลงทุน ทั	งนี	  ผู ้
ถือหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั	งเพื5อแสดงจาํนวนหน่วยลงทุนที5ไดร้บั
จดัสรร  
 
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื5อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน
สามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื5นได ้
 
ในกรณีที5ผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทาํใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุน  
 
15. กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่มี 

16. วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยส์ินอื?นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดชาํระหนี	 หรือมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี	 หรือลกูหนี	 ตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชาํระหนี	 ได ้บริษัทจดัการจะรบัชาํระหนี	 ดว้ยทรพัยสิ์นอื5นทั	งที5เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื5อกองทุน
รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีที5ผูอ้อกตราสาร
แห่งหนี	 หรือลกูหนี	 ตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดชาํระหนี	  ดงันี	   
16.1 กรณีที5บริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย ์ 
16.1.1 เมื5อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที5มีชื5ออยูใ่นทะเบียนผู้
ถือหน่วยลงทุน ณ วนัที5บริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิ
จากทรพัยสิ์นที5ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	   
16.1.2 เมื5อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหนี	  บริษัทจดัการจะไม่นําทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที5
ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	  มารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจาํหน่ายทรพัยสิ์นที5ไดจ้ากการรบัชาํระ
หนี	 ในโอกาสแรกที5สามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั เวน้แต่กรณีที5ผูถื้อหน่วยลงทุน
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ที5มีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที5ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	 ตกลงรบัชาํระหนี	 ดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวแทนเงิน ทั	งนี	  ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที5สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  
ในระหว่างที5บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นที5ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	  บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์
จากทรพัยสิ์นนั	นได ้และในกรณีที5มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสาํรอง รายไดห้รือ
ผลประโยชน์ที5ไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นนั	น  
16.1.3 เมื5อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที5ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	 ดว้ยทรพัยสิ์นอื5นในแต่ละครั	ง บริษัทจดัการจะเฉลี5ยเงินได้
สุทธิจากทรพัยสิ์นที5ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	 คืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที5มีสิทธิในเงินไดสุ้ทธินั	นภายใน 45 วนันับตั	งแต่วนั
ถดัจากวนัที5มีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกี5ยวกบัการเฉลี5ยเงินคืนไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 
15 วนัทาํการนับตั	งแต่วนัถดัจากวนัที5บริษัทจดัการไดเ้ฉลี5ยเงินคืน เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผนั
ระยะเวลาการเฉลี5ยเงินคืนเป็นอยา่งอื5น  
16.1.4 เมื5อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัชาํระหนี	
ตามตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษทัจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  
16.2 กรณีที5บริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย ์ 
16.2.1 ก่อนการรบัชาํระหนี	 ดว้ยทรพัยสิ์นอื5นที5มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั	ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยมติเสียงขา้งมากซึ5งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ5งหนึ5งของจาํนวนหน่วยลงทุนที5
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด หรือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยผูด้แูลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดง
ความเห็นพรอ้มเหตุผลว่าในขณะนั	นการรบัชาํระหนี	 ดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนมากกวา่การ
ถือหรือมีไวซึ้5งตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งนั	น  
ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูด้แูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ5ง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียด
เกี5ยวกบัทรพัยสิ์นที5กองทุนรวมจะไดจ้ากการรบัชาํระหนี	  มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและ
ความจาํเป็นในการรบัชาํระหนี	   
16.2.2 เมื5อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหนี	  บริษัทจดัการจะนําทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น
สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรพัยสิ์นนั	นเพื5อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที5สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และจะดาํเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงันี	   
(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทที5กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซึ้5งทรพัยสิ์นดงักล่าว
ต่อไปเพื5อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 
(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทที5กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว
ในโอกาสแรกที5สามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในระหวา่งที5บริษัทจดัการยงั
ไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าว  
ในกรณีที5มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  
16.3 ในกรณีที5มีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี	 หรือลกูหนี	 ตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนี	 ได ้บริษัทจดัการ
จะดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที5มีชื5ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัที5มีพฤติการณว์่าผูอ้อกตราสารหนี	
หรือลกูหนี	 ตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนี	 ได ้เป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื5นที5ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	
ก็ได ้ทั	งนี	  ในการดาํเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งนําตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งนั	นมารวมคาํนวณมลูค่า
ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  
 
เงื5อนไขเพิ5มเติม :  
ในการเฉลี5ยเงินคืนแต่ละครั	งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที5ไดจ้าก
การรบัชาํระหนี	 ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี5ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจนําเงินไดสุ้ทธิ
ดงักล่าวไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที5การเฉลี5ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยก็ได ้ทั	งนี	  หากไดมี้การ
จาํหน่ายทรพัยสิ์นที5ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	 จนครบถว้นแลว้ และปรากฏว่าเงินไดสุ้ทธินั	นไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการ
เฉลี5ยเงินคืน บริษัทจดัการอาจนําเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็ได ้ 
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การชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอื5นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที5ปรากฏชื5อ
ตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาที5กาํหนด เท่านั	น  
 
17. การจดัทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ที5จดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑที์5ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 
ใหส้นันิษฐานไวก่้อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอื5น รวมทั	งการใหสิ้ทธิหรือการจาํกดั
สิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที5ปรากฏรายชื5อในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนั
หรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อวา่บริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหนา้ที5แลว้ 
 
บริษัทจดัการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏเิสธการลงทะเบียนการโอนและการจาํนําหน่วยลงทุน ใน
กรณีดงันี	  
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที5การถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑเ์กี5ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที5ของบริษัทจดัการ 
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที5เสนอขายต่อผูล้งทุนที5มิใช่รายยอ่ย และการโอนหน่วยลงทุนจะทาํใหผู้ ้
ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผูล้งทุนสถาบนั ผูล้งทุนรายใหญ่ ตามที5กาํหนดในโครงการจดัการกองทุนรวม เวน้แต่เป็นการโอน
ทางมรดก 
 
18. ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหนึ5งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้
ทั	งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื5องหลกัเกณฑ์
เกี5ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที5ของบริษัทจดัการ  
 
19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

การดาํเนินการใดที5โครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท
จดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนที5ไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั	งปวง
เห็นชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 
 
มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที5ใหด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑที์5กาํหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มตินั	นเสีย
ไป 
 
ในกรณีที5เป็นการขอมติเพื5อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื5องที5กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั ตอ้งไดร้บัมติ
โดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ5งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ5งหนึ5งของจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั	งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนั	น เวน้แต่กรณีที5กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อ
หน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ5มเติมดงัต่อไปนี	 ดว้ย 
 
(1) ในกรณีที5เป็นการขอมติที5มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุน
ไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมติผูถื้อหน่วยลงทุนที5ถือหน่วยลงทุนชนิดที5ไดร้บัผลกระทบเกินกึ5งหนึ5งของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละ
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ชนิด 
(2) ในกรณีที5เป็นการขอมติที5มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมติผูถื้อหน่วยลงทุน
ที5ถือหน่วยลงทุนชนิดที5ไดร้บัผลกระทบเกินกึ5งหนึ5งของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 
(3) ในกรณีที5เป็นการขอมติที5มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ5ง ใหไ้ดร้บัมติผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดที5ไดร้บั
ผลกระทบเกินกึ5งหนึ5งของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนั	น  
 
20. วิธีการแกไ้ขเพิ?มเติมขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ5มเติมส่วนใดส่วนหนึ5งของขอ้ผกูพนัที5เป็นไปตามวิธีการที5กาํหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสาระสาํคญัที5เป็นไป
ตามและไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑที์5ออกโดย
อาศยัอาํนาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อว่าขอ้ผกูพนัส่วนที5แกไ้ขเพิ5มเติมนั	นมีผลผกูพนัคู่สญัญา 
 
การแกไ้ขเพิ5มเติมขอ้ผกูพนัในเรื5องที5กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญัตอ้งไดร้บัมติโดยเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั	งนี	  เรื5องที5กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั ใหร้วมถึง ขอ้กาํหนดเกี5ยวกบั
ผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และเรื5องที5ผูด้แูลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้
ถือหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั 
 
การแกไ้ขเพิ5มเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี	  ใหมี้ผลผกูพนัเมื5อไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ง
ไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
 
(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ5มเติมขอ้ผูกพนัใหมี้สาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมที5แกไ้ขเพิ5มเติมโดยไดร้บัมติ
โดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน หรือ 
(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ5มเติมขอ้ผูกพนันั	นเหมาะสม มีความจาํเป็นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั 
การแกไ้ขเพิ5มเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ากรณีใด ตอ้งกระทาํเป็นหนังสือลงลายมือชื5อโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษัท
จดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้มทั	งประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 
 
บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที5ทาํการและเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมเพื5อใหผู้ถื้อ
หน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทั	งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ5มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทั	งเหตุผลและความจาํเป็นใหผู้ถื้อหน่วย
ลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจาํปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื5อผูล้งทุนทั 5วไป)  
 
21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  
 
21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  
 
21.2. รายละเอียดเพิ5มเติม :  

 
22. การเลิกกองทุนรวม :  
 
22.1. เงื5อนไขในการเลิกกองทุน :  
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1. เมื5อมีจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัทาํการใด ๆ  
2. เมื5อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั 5งใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีที5บริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้
กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าที5ของตน  
3. เมื5อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ5งหนึ5งของจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่าย
ไดแ้ลว้ทั	งหมดของโครงการจดัการ  
4. สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั	งและจดัการกองทุนรวมเพื5อผูล้งทุนทั 5วไป หากปรากฏ
ว่า  
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ5งเกินกว่าหนึ5งในสามของจาํนวน
หน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของกองทุนรวมนั	น เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกาํหนด  
(ข) ในกรณีที5ปรากฏพฤติการณว์่าบริษัทจดัการดาํเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็นหรือตกลงกบั
บุคคลอื5น อนัเป็นการปกปิดหรืออาํพรางลกัษณะที5แทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดที5
ประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ5งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที5จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของกองทุนรวมเพื5อผู ้
ลงทุนทั 5วไป  
5. สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั	งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีที5มีเหตุอนัควรสงสยัว่า
อาจมีการจดัตั	งกองทุนรวมเพื5อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื5อ
เป็นเครื5องมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ไดด้าํเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลที5เกี5ยวขอ้งทาํการชี	 แจง แสดงเหตุผล ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซึ5งในกรณีที5
ไม่มีการชี	 แจง หรือชี	 แจงแลว้แต่ไม่อาจพิสจูน์หรือทาํใหเ้ชื5อไดว้่าการจดัตั	งกองทุนรวมเป็นการจดัตั	งกองทุนรวมเพื5อผู ้
ลงทุนที5มิใช่รายยอ่ยเป็นการทั 5วไปอยา่งแทจ้ริง และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั 5งบริษัทจดัการจะทาํการแกไ้ข หรือ
ดาํเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการตามที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั 5งได ้หรือดาํเนินการ
แลว้แต่ไม่สามารถทาํใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื5อผูล้งทุนที5มิใช่รายยอ่ยเป็นการทั 5วไปอยา่งแทจ้ริง  
6. เมื5อกองทุนครบกาํหนดอายุโครงการ  
 

22.2. การดาํเนินการของบริษทัจดัการ เมื5อเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื5น เมื5อปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี	 เพื5อ
เลิกกองทุน  
(ก) ยุติการรบัคาํสั 5งซื	 อและคาํสั 5งขายคืนหน่วยลงทุนตั	งแต่วนัทาํการที5ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1  
(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที5มีชื5ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน รวมทั	งแจง้เป็น
หนังสือใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั	งนี	  ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการที5ปรากฏเหตุตามขอ้ 
22.1  
(ค) จาํหน่ายทรพัยสิ์นที5เหลืออยูข่องกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการที5ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 เพื5อ
รวบรวมเงินเท่าที5สามารถกระทาํไดเ้พื5อชาํระค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  
(ง) ชาํระค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินที5รวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํการ
นับแต่วนัทาํการที5ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 และเมื5อไดด้าํเนินการชาํระค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวา่เป็นการเลิก
กองทุน  
 
เมื5อไดด้าํเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว้หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการดาํเนินการตาม (ค) บริษัท
จดัการจะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื5อนไข และวิธีการชาํระบญัชีของกองทุนรวม 
ในกรณีที5มีการเลิกกองทุนเพราะเหตุที5ทราบกาํหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจดัการจะดาํเนินการ ดงัต่อไปนี	   
(1) แจง้เป็นหนังสือใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และสาํนักงานทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบในกรณีที5หน่วยลงทุน
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ของกองทุนรวมนั	นเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ทั	งนี	  ก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนั
ทาํการ  
(2) ดาํเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื5อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั 5วไปทราบเรื5องดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็น
เวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัทาํการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์หรือ
โดยจดัใหมี้ขอ้มลูเรื5องดงักล่าวไว ้ณ สถานที5ในการซื	 อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ และ  
(3) จาํหน่ายทรพัยสิ์นที5เหลืออยูข่องกองทุนรวมเพื5อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝากประเภท
ออมทรพัย ์และตั �วสญัญาใชเ้งินที5มีกาํหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื5อทวงถาม ใหเ้สร็จสิ	 นก่อนวนัเลิกกองทุน  
 
23. การชาํระบญัชีเมื?อเลิกกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจดัใหมี้การชาํระบญัชี โดยจะแต่งตั	งผูช้าํระบญัชีที5สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบเพื5อ
ทาํหน้าที5รวบรวม และแจกจา่ยทรพัยสิ์นที5คงเหลือจากการชาํระหนี	 สินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั	ง
ทาํการอยา่งอื5นตามแต่จาํเป็นเพื5อชาํระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จสิ	 น ทั	งนี	  ตามหลกัเกณฑ ์เงื5อนไข และวธีิการที5คณะกรรมการ 
ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด สาํหรบัค่าใชจ้่ายและเงินค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนรวมจะหกัจา่ยจากทรพัยสิ์นของ
กองทุนรวมและผูช้าํระบญัชีจะดาํเนินการเฉลี5ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเท่าที5คงเหลืออยู่
ตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที5ผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานที5ปรากฏในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัเลิก
โครงการ  
เมื5อไดช้าํระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้าํระบญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้าํระบญัชีจดัการโอน
ทรพัยสิ์นดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธิ{ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

โครงการจัดการกองทุนรวมที5ผ่านการอนุมัติจากสํานักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ5มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ที5แนบทา้ยขอ้ผูกพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท
จดัการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ5งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม 
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คู่มือผูล้งทุน Investor Guide  
สิทธิของผูล้งทุน Rights of Investors  
1. สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื5อบริษัทจดัการทุกแห่งที5ไดม้อบหมายใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นตวัแทน
สนับสนุนเพื5อการขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน The right to obtain a list of all management companies which have 
appointed any individuals or juristic persons to be their fund selling agents.  
2. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเกี5ยวกบัชื5อ ที5อยู ่ของบริษัทจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนและตวัแทนสนับสนุน  รวมทั	ง
ชื5อ  ที5อยู ่และเลขประจาํตวัของพนักงานผูท้าํหน้าที5ขายหรือรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดงักล่าว 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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี5ยวกบัความเสี5ยงที5เกี5ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนที5ไดร้บัคาํแนะนําเพื5อซื	 อหน่วยลงทุนนั	น  
ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกี5ยวกบัความเสี5ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้เท็จจริงที5มีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อการตดัสินใจ
ลงทุน  เช่น  การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที5อยูใ่นขั	นตอนการดาํเนินการเพื5อการควบกองทุนรวมหรือการรวม
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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี5ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที5ตวัแทนอาจ
ไดร้บัจากการซื	 อหรือขายคืนหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรบัการติดต่อในลกัษณะที5เป็นการขายโดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ (Cold Calling)*  ผู ้
ลงทุนมีสิทธิดงันี	     The right to refuse any contact without a request of investor (cold calling), in which the 
investor shall have the following rights: 
1) ขอทราบชื5อผูติ้ดต่อ ชื5อนิติบุคคลที5ผูติ้ดต่อสงักดั To request the name of contact person and name of juristic  
person which the person making contact performs duties for.  
2) วตัถุประสงคใ์นการติดต่อ The objective of the contact.  
3) สิทธิที5ผูล้งทุนจะแสดงเจตนาวา่ ไม่ตอ้งการไดร้บัการติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.  
7. สิทธิของผูล้งทุนที5ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัที5จะยกเลิกคาํสั 5งซื	 อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที5เป็นการขาย
โดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption order 
in the case of cold calling.  
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การรอ้งเรียน Complaint 
1. วิธีการรอ้งเรียน Procedures for making a complaint 
ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถึงการรอ้งเรียนโดยทางวาจาที5มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรที5
เกี5ยวกบั The investor can file a complaint in writing, including a verbal complaint which is recorded in writing, 
concerning. 
� การดาํเนินธุรกิจของบริษัทหรือตวัแทน    หรือ the operation of the Company or its distributors, or 
� การปฏบิติัหนา้ที5ของพนักงานบริษัทหรือของตวัแทนอยา่งมีนัยสาํคญั    หรือ the performance of duties by the staff 
of the Company or its distributors, or 
� เกี5ยวกบัการปฏบิติัที5ผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือคาํสั 5งของทางราชการที5บริษัทหรือตวัแทนตอ้งถือปฏบิติั เช่น กระทาํไม่
สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัต่อโครงการจดัการกองทุนรวม หรือหนังสือชี	 ชวนของกองทุน หรือการเปิดเผย
ขอ้มลูสาํคญัต่อลกูคา้ หรือการกระทาํใดๆที5ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของลกูคา้  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. สถานที5รอ้งเรียน Where to file a complaint 
� บริษัทจดัการ  Management Company  

ส่วนบริการลกูคา้  
 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

เลขที5 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั	น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศพัท ์0-2673-3888  โทรสาร  0-2276-2239 e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com  
 Customer Service Department 
 Kasikorn Asset Management Co., Ltd. 

400/22 KASIKORNBANK Bldg. 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 

� ฝ่ายกาํกบัธุรกิจจดัการลงทุน   
 สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900   
 โทรศพัท ์ 0-2695 9999  http://www.sec.or.th 
 The Office of the Securities and Exchange Commission Thailand 
 333/3  Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900 
 Telephone No. 0-2695 9999  http://www.sec.or.th 
� ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง   All fund selling agents 
 


