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กองทุนเปิดเค ตราสารหนี�  3 ปี A 
K Fixed Income 3 Years A Fund : KFI3YA 

 
(กองทุนนี	 มีการลงทุนกระจุกตวัในตราสารของผูอ้อกรายใดๆเกินกว่า 15% ของ NAV ดงันั	น หากผูอ้อก 

ตราสารมีปัญหาดา้นฐานะการเงินหรือผิดนัดชาํระหนี	  ท่านอาจสญูเสียเงินตน้จาํนวนมากได)้ 
 
ลกัษณะสาํคญั 

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

วนัที1ที1ไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั�งและ
จดัการกองทุน 

9 ตุลาคม 2560 

ระยะเวลาเสนอขายครั�งแรก 10 – 16 ตุลาคม 2560 

 
ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 
1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมตราสารหนี	  ประเภทรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  
 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเกี2ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหนี	  ซึ2งรวมถึงตราสารแห่งหนี	 ที2

เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะมุ่งเน้นลงทุนในหลกัทรพัยที์2ใหผ้ลตอบแทนเหมาะสมเมื2อเทียบกบัระดบัความ

เสี2ยง และพิจารณาความมั 2นคงของผูอ้อกตราสารเป็นหลกั และหรือลงทุนในเงินฝากของสถาบนัการเงินหรือ

ธนาคารที2มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 น รวมทั	งอาจลงทุนในหรือมีไวซึ้2งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื2นหรือการหาดอก

ผลโดยวิธีอื2นตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุนลงทุนได ้
 

ทั	งนี	  กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าเพื2อการป้องกนัความเสี2ยง (Hedging) ได ้สาํหรบัการลงทุนใน

ต่างประเทศโดยในส่วนของอัตราแลกเปลี2ยน กองทุนจะป้องกันความเสี2ยงดา้นอัตราแลกเปลี2ยนทั	งจํานวน 

อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที2มีลกัษณะของสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)  

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี	 ที2มีอนัดบัความน่าเชื2อถืออยูใ่นอนัดบัที2สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อยา่งไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี	 ที2มีอนัดบัความน่าเชื2อถือตํ 2ากว่าที2สามารถลงทุนได ้(Non – 

Investment grade) เฉพาะกรณีที2ตราสารหนี	 นั	นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือที2สามารถลงทุนได ้

(Investment grade) ขณะที2กองทุนลงทุนเท่านั	น 
 

ทั	งนี	  การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ2ง มิใหร้วมถึงช่วงเวลาดงัต่อไปนี	   

(ก) ช่วงระหวา่งรอการลงทุน ซึ2งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันับแต่วนัที2จดทะเบียนกองทรพัยสิ์น และ  

(ข) ช่วงก่อนเลิกโครงการ ซึ2งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั  

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที2จะเลิกกองทุนในกรณีที2กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื2อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที2บริษัทจดัการ

พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายในระยะเวลา 15 วนันับตั	งแต่วนัที2จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที2
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สถานการณก์ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่

ปกติโดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้การรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัภายใน 1 เดือนนับตั	งแต่วนัที2จดทะเบียนเป็น

กองทุนรวม 

 

การป้องกนัความเสี1ยงดา้นอตัราแลกเปลี1ยน 
กองทุนจะลงทุนในสญัญาซื	 อขายล่วงหน้า เพื2อป้องกนัความเสี2ยงดา้นอตัราแลกเปลี2ยนทั	งจาํนวนมลูค่าเงินลงทุนใน

ต่างประเทศ 

 
3. ประมาณการอตัราผลตอบแทน 

เมื2อสิ	 นสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรับซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 

2.50 โดยเฉลี2ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ2มแรก ซึ2งคาํนวณจากการลงทุนสาํหรบัระยะเวลาประมาณ 3 ปี มีรายละเอียด

ของตราสารที2จะลงทุนดงันี	  

(1) บริษัทจดัการจะใชดุ้ลพินิจในการเปลี2ยนแปลงทรพัยสิ์นที2ลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนไดต่้อเมื2อเป็นการดาํเนินการภายใต้
สถานการณที์2จาํเป็นและสมควรเพื2อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั โดยไม่ทาํใหค้วามเสี2ยงของทรพัยสิ์นที2ลงทุน
เปลี2ยนแปลงไปอยา่งมีนัยสาํคญั โดยบริษัทอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหนี	 อื2นแทน และ/หรือเพิ2มเติมจากตราสารที2ระบุไวข้า้งตน้ 
ซึ2งตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารที2ลงทุน
อาจมีการเปลี2ยนแปลงได ้ทั	งนี	  การเปลี2ยนแปลงดงักล่าวอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที2ประมาณการไว ้
(2) สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือที2แสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหนึ2งในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือที2บริษัทจดัการจะใช้
ประกอบการพิจารณาลงทุน 
(3) ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนที2เสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัที2 5 ตุลาคม 2560 
(4) เป็นอนัดบัความน่าเชื2อถือของตราสารหนี	  (Issue Rating) ซึ2งเป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั โดยอนัดบัความน่าเชื2อถือของ
ผูอ้อกตราสาร คือ A/TRIS 
(5) ค่าใชจ้่ายของกองทุนสามารถเปลี2ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที2ระบุไวใ้นโครงการ 
 

ตราสารที1ลงทุน(1) 
อนัดบัความ
น่าเชื1อถือของ 
ผูอ้อกตราสาร(2) 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร  
ในรูปเงินบาท 
(ตอ่ปี)(3) 

สดัสว่น 
การลงทุน 

โดยประมาณ(1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที1
กองทุนจะไดร้บั 
 ในรูปเงินบาท 

(ตอ่ปี) 

หุน้กูบ้ริษัท ภทัรลิสซิ2ง จาํกดั (มหาชน), 
ประเทศไทย A—/TRIS 2.43% 17.50% 0.43% 

หุน้กูบ้ริษัท ราชธานีลิสซิ2ง จาํกดั (มหาชน),  
ประเทศไทย 

A-/TRIS 2.51% 17.50% 0.44% 

หุน้กูบ้ริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน), ประเทศไทย BBB/TRIS 3.50% 17.50% 0.61% 

หุน้กูบ้ริษัท เมืองไทย ลิสซิ2ง จาํกดั (มหาชน), 
ประเทศไทย BBB/TRIS 3.63% 17.50% 0.64% 

หุน้กูบ้ริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน),  
ประเทศไทย 

BBB+/TRIS 3.09% 15.00% 0.46% 

หุน้กูบ้ริษัท ไฟฟ้านํ	างึม 2 จาํกดั,  
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว A-/TRIS(4) 2.59% 15.00% 0.39% 

รวม 100.00% 2.97% 

ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)(5) 0.47% 

ประมาณการผลตอบแทนที2ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเมื2อรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 2.50% 
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คาํถาม/คาํตอบเกี1ยวกบักองทุนรวม 
1. ลกัษณะที1สาํคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนนี� เป็นกองทุนที1มีการกาํหนดประเภทของผูล้งทุน หรอืมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 
อยา่งไร 

กองทุนนี	 เป็นกองทุนสาํหรบัผูล้งทุนทั 2วไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

1.2  กองทุนนี� มีจาํนวนเงินทุนของโครงการเทา่ใด 
2,000 ลา้นบาท โดยสามารถเพิ2มจาํนวนเงินทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายไดไ้ม่เกิน 50 ลา้นบาท 
 

1.3 กองทุนนี� เหมาะสมที1จะเป็นทางเลือกสาํหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนนี� เป็นระยะเวลา
เทา่ใด 
การลงทุนในกองทุนนี	 เหมาะกบัเงินลงทุนส่วนที2ผูล้งทุนยอมรบัความเสี2ยงจากการขาดทุนไดต้ํ 2าถึงปานกลาง 

อยา่งไรก็ตาม เนื2องจากเป็นกองทุนที2มีอายุประมาณ 3 ปี และผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถสั 2งขายคืนหน่วย

ลงทุนดว้ยตนเองได ้เงินลงทุนที2จะนํามาลงทุนในกองทุนนี	 จะตอ้งเป็นเงินส่วนที2สามารถลงทุนไดต้ามอายุ

กองทุน  
 
 1.4   ปัจจยัใดที1มีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

� กรณีที2ผูอ้อกตราสารไม่สามารถชาํระเงินและดอกเบี	 ยตามกาํหนดระยะเวลา 
� กรณีที2รฐับาลเลิกคํ	าประกนัเงินฝาก 
� กรณีเกิดความผิดปกติของตลาดอตัราแลกเปลี2ยนทาํใหไ้ม่สามารถแลกเงินกลบัไดต้ามอตัราและระยะเวลาที2

กาํหนด 
 

1.5     กองทุนนี� มีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนนี	 ไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 
 

 1.6   กองทุนนี� มีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

เมื2อสิ	 นอายุโครงการ 

 

2. กองทุนนี� มีขอ้กาํหนดการซื� อขายหน่วยลงทุนอยา่งไร 
2.1 วิธีการขายและรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน 

การขายหน่วยลงทุน 
ผูล้งทุนที2ประสงคจ์ะซื	 อหน่วยลงทุน สามารถติดต่อไดที้2 บลจ. กสิกรไทย จาํกดั โทร. 0 2673 3888 และ

รายชื2อตวัแทนจาํหน่ายตามขอ้ 4.6 

ทั	งนี	  สาํหรบัระยะเวลาซื	 อขายครั	งแรกเริ2มตั	งแต่วนัที2 10 – 16 ตุลาคม 2560 ในเวลาเริ2มทาํการของบริษัทจดัการ

และธนาคารถึงเวลา 15.30 น. 

ผูล้งทุนสามารถชาํระค่าซื	 อหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสั 2งจ่ายเงินหรือวิธีอื2นใดที2บริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีที2สั 2งซื	 อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนรายอื2นที2มิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อม
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เฉพาะสั 2งจ่ายเพื2อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซื	 อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที2บริษัทจดัการไดเ้ปิด

ไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคาร

ไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี	 แบงก ์

กรณีที2สั 2งซื	 อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์

คาํสั 2งจา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื2นใดที2ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะ

สั 2งจ่ายเพื2อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที2จะปรบัปรุงเปลี2ยนแปลงขอ้มลูเกี2ยวกบับญัชีรบัชาํระค่าซื	 อหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่

ถือว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที2ชาํระค่าจองซื	 อหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื2นใดที2มิใช่เงินสด ผูล้งทุนจะตอ้งลงวนัที2ใหบ้ริษัทจดัการ

สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที2จะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ	 นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หาก

มีการสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิดประกาศไวที้2สาํนักงานของบริษัทจดัการ

และผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

การรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

บริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ2งมีชื2อปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวนัที2บริษัทจดัการดาํเนินการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดต้กลงสั 2งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลา

ที2บริษัทจดัการประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัทาํการนับจากวนัถดัจากวนัที2จด

ทะเบียนกองทุน 

บริษัทจดัการอาจมีนโยบายรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินที2

จดัสรรโดยประมาณไม่เกินเงินสดที2ไดร้บัจากดอกเบี	 ยรบัและ/หรือกาํไรจากเงินลงทุนของหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นที2ลงทุน หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี)  

ในการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนที2เหลืออยูท่ั	งหมดของผูถื้อหน่วย

ลงทุน โดยจะรบัซื	 อคืนเป็นจาํนวนเงินที2จดัสรรจากเงินสดรบัที2ไดจ้ากดอกเบี	 ยหรือจากเงินตน้ของหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นที2ลงทุน หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้า่ยของกองทุน (ถา้มี) 

โดยในการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติัไปซื	 อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั	น หรือกองทุนเปิด

เค ตราสารหนี	 ระยะสั	น (กองทุนปลายทาง) ตามที2ระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวน

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางที2ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั คาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  
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ผูส้ั 2งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะเห็น

ว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิที2จะเรียกคืน

สมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีที2บริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่วา่ดว้ยเหตุใด 
 

2.2 กรณีใดที1บริษทัจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการสงวนสิทธิที2จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื2อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปนี	  

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูที้2มีถิ2นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ2งโดยปกติมี

ถิ2นที2อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ2งจดัใหมี้ขึ	 นและ

ดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

(2) บุคคลที2ปฏเิสธไม่ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลูต่อ

หน่วยงานที2เกี2ยวขอ้ง เพื2อการที2บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหน้าที2เกี2ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 
 
2.3 กองทุนนี� มีขอ้กาํหนดเกี1ยวกบัการเลื1อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

อยา่งไร  
 บริษัทจดัการอาจเลื2อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที2ไดมี้คาํสั 2งขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี	   

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื2อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที2เขา้เหตุ

ดงัต่อไปนี	  โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

หรือ  

(ข) มีเหตุที2ทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที2ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ2งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที2บริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื	 อคืน

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา  

การเลื2อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปนี	   

(ก) เลื2อนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัที2ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุน

นั	น เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงาน  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที2มีคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื2อนกาํหนดการชาํระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื2นและผูล้งทุนทั 2วไปใหท้ราบเรื2องดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ 

โดยพลนั  

(ค) แจง้การเลื2อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั	งจดัส่งรายงานที2แสดงเหตุผลของการเลื2อน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 

ต่อสาํนักงานโดยพลนั ทั	งนี	  บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเลื2อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนนั	น โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัที2ส่ง

คาํสั 2งขายคืนก่อนหลงั 
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2.4  กองทุนนี� มีขอ้กาํหนดเกี1ยวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซื� อคืน หรือไม่สบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั 1ง 
อยา่งไร  

2.4.1 บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื	 อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งซื	 อ คาํสั 2งขายคืน หรือ

คาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนที2ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อ คาํสั 2งขายคืน หรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วย

ลงทุนได ้ในกรณีที2ปรากฏเหตุดงัต่อไปนี	   

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื	 อขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื2อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดงัต่อไปนี	  โดยไดร้บัความ

เห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจาํเป็นอื2นใดเพื2อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั	งนี	  การไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน

ตามคาํสั 2งที2รบัไวแ้ลว้ หรือการหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) 

หรือ (ค) จะกระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงาน  

(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปนี	 เกิดขึ	 น ซึ2งก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั  

(ก) ตลาดซื	 อขายหลกัทรพัยที์2กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซื	 อขายไดต้ามปกติ ทั	งนี	  เฉพาะในกรณีที2

กองทุนลงทุนในหลกัทรพัยที์2ซื	 อขายในตลาดซื	 อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนั	นเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณที์2ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลี2ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงิน

ออกจากประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที2ทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที2ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ2งเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนที2รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุน 

แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เนื2องจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปนี	   

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนั	น ๆ มีส่วนเกี2ยวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี	   

1. การกระทาํที2เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี2ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือ  

3. การกระทาํที2เป็นการปฏบิติัตามคาํสั 2งเกี2ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื2อทราบขอ้เท็จจริงเกี2ยวกบัลกูคา้ไดใ้น

สาระสาํคญั  

 

2.4.2 เมื2อปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํ

สั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปนี	   

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที2มีคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่

ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 2.4.1 (1) ขอ้ 2.4.1 (2) หรือขอ้ 2.4.1 

(3) บริษัทจดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื2นและผูล้งทุนทั 2วไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือ

คาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  
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(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหรือคาํสั 2ง

สบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนพรอ้มทั	งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนั	น  

ใหส้าํนักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที2บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหรือคาํสั 2ง

สบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนตามขอ้ 2.4.1 (1) ขอ้ 2.4.1 (2) หรือขอ้ 2.4.1 (3) เกิน 1 วนัทาํการ บริษัทจดัการจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปนี	  ก่อนการเปิดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด 

ณ วนัทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั	นใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2ง

ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที2มีคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื	 อ

คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื2นและผูล้งทุนทั 2วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสั 2งซื	 อ

หรือคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีที2บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื	 อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งซื	 อ คาํสั 2งขายคืนหรือคาํสั 2ง

สบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนที2ไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อ คาํสั 2งขายคืน หรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื	 อคืน

หน่วยลงทุนก็ได ้
 
2.5 กองทุนนี� มีขอ้กาํหนดเกี1ยวกบัการหยดุขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

เพื2อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที2มีความจาํเป็นเพื2อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื2อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ

ประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อ คาํสั 2งขายคืนหรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น

การชั 2วคราวตามระยะเวลาที2เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อ คาํสั 2งขายคืน หรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยน

หน่วยลงทุนออกไปได ้
 

2.6  วิธีการสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 
 บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนได ้

 

2.7 กองทุนนี� กาํหนดเงื1อนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนอยา่งไร 
 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  
ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ2งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื2นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที2นาย

ทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื2อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื2อ

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ2งนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อน

ไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั	งนี	  ผูร้บัโอนมีหนา้ที2จะตอ้งมารบัสมุด

บญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาที2นายทะเบียนนัดหมาย 
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 ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน 
บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอด

ใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวหรือจดัสรรหน่วยลงทุน จะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที2 

ทน. 46/2556  เรื2อง หลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที2ของบริษัท

จดัการ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหนา้ที2ที2เกี2ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้                                   
 
2.8 ผูถื้อหน่วยลงทุนจะทราบมูลคา่การลงทุนของทา่นไดอ้ยา่งไร 

 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนไดจ้าก 
� Website: www.kasikornasset.com 
� บริษัทจดัการที2หมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 
� บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือที2โทร. 0 2888 8888 

 

3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 
 3.1  กองทุนนี� มีการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  
สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 

เงื1อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  
เมื2อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิดบญัชีและใบคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนของ

กองทุนที2กรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามที2ระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสาร

หลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซื	 อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ 

บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดง

สิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนมีหน้าที2ที2จะมา

รบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือชื2อในบตัรตวัอยา่งลายมือชื2อและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ   

นายทะเบียนจะจดแจง้ชื2อผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 2งซื	 อเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื2อบริษัท

จดัการไดร้บัชาํระค่าซื	 อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 2งซื	 อนั	นไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน

จากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อวา่สมุดบญัชีแสดงสิทธิที2บริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็น

หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซื	 อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้  

ในกรณีที2ผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ชื2อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่านั	นเป็น

ผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือชื2อร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื2อ

สั 2งซื	 อหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั	งเป็นผูไ้ดร้บัเงินที2ไดจ้ากการขายคืนหน่วย

ลงทุน   

อนึ2ง ในกรณีที2เป็นการซื	 อหน่วยลงทุน จาํนวนเงินที2ปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงิน

ที2ผูล้งทุนชาํระเป็นค่าซื	 อหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนเท่านั	น มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรร

หน่วยลงทุน ทั	งนี	  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั	งเพื2อแสดง

จาํนวนหน่วยลงทุนที2ไดร้บัจดัสรร   
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3.2 กองทุนนี� มีขอ้จาํกดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหนึ2งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายได้

แลว้ทั	งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน วา่ดว้ยเรื2อง

หลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที2ของบริษัทจดัการ 

 
3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะทาํไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการ ที2 โทร. 0 2673 3888 หรือ 

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) ที2 โทร. 0 2263 6000 หรือ 

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ที2 โทร. 0 2544 3935-7 

 
3.4 กองทุนนี� มีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการหรือไม่ อยา่งไร 

มี 

ในกรณีที2บริษัทจดัการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามหลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัการอนุมติัใหจ้ดัตั	งกองทุนรวม

แบบเป็นการทั 2วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบิติันั	นก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน 

บริษัทจะแกไ้ขเยยีวยาความเสียหายโดยไม่ชกัชา้ โดยในกรณีที2เกิดขอ้พิพาทระหว่างบริษัทและผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทยนิยอมใหนํ้าขอ้พิพาทเขา้สู่การพจิารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 
4. บุคคลที1เกี1ยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกองทุน 

4.1 รายชื1อคณะกรรมการ 

นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั   ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     ประธานกรรมการบริหาร  

นายประสพสุข ดาํรงชิตานนท ์   กรรมการ                                                                      

นางสาวพลัลภา ศรีสุกใส         กรรมการ        

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

 

รายชื1อผูบ้รหิาร 
นายวศิน วณิชยว์รนันต ์ ประธานกรรมการบริหาร 
นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นายนาวิน อินทรสมบติั รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 
นายชชัชยั สฤษดิvอภิรกัษ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี	  
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 
นายวิทวสั อจัฉริยวนิช รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวเอื	 อพนัธ ์เพ็ชราภรณ ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางสาวเบญจรงค ์เตชะมวลไววทิย ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางหทยัพชัร ์ชูโต ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 
นางอรอร  วงศพ์ินิจวโรดม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

 นายชยัพร ดิเรกโภคา รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี	  
นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 
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4.2 จาํนวนกองทุนรวมทั�งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัที1 29 กนัยายน 2560)  
มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จาํนวน 162 กองทุน 

 
4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัที1 29 กนัยายน 2560) 
มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 988,898,556,665.49 บาท 

 
4.4 รายชื1อคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 
นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 
นายชชัชยั สฤษดิvอภิรกัษ ์  รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการลงทุนตราสารหนี	  
นายนาวิน อินทรสมบติั  รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการลงทุนต่างประเทศ 

 นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการลงทุนตราสารทุน 

 นายชยัพร ดิเรกโภคา                รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหนี	  

 นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

 นางสาวเพชรรตัน์ โพธิvวฒันะเสถียร  ผูบ้ริหารกองทุนตราสารทุน 

 นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูบ้ริหารกองทุนตราสารทุน 

 นางสาวภารดี มุณีสิทธิv   ผูบ้ริหารกองทุนผสม 

 นายมนตช์ยั อนันตกลู   ผูบ้ริหารกองทุนสาํรองเลี	 ยงชีพ 

 นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุนสาํรองเลี	 ยงชีพ 

 นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหนี	  

 นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหนี	  

 นายธนวฒัน์ เกตวงกต   ผูบ้ริหารกองทุนทางเลือก 

 นายประมุข มาลาสิทธิv   ผูบ้ริหารกองทุนต่างประเทศ 

  นายยศกร ฟอลเล็ต                           ผูบ้ริหารฝ่ายสาํนักบริหารความเสี2ยง 
 นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูบ้ริหารฝ่ายสาํนักวิจยั  
 

4.5 รายชื1อผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซื� อขายล่วงหนา้ 
� นายปณตพล ตณัฑวิเชียร 

ประวตัิการศึกษา 
ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี สาขาการตลาด, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชีภาควชิาการเงิน, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 

ประสบการณท์าํงาน 
ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหนี	  บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 

ผูบ้ริหารกองทุนสาํรองเลี	 ยงชีพ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 
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ผูบ้ริหารฝ่ายอาวุโส บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จาํกดั 

ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

 

หนา้ที1รบัผิดชอบ 
� บริหารการลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี	  
� พฒันาผลิตภณัฑก์ารลงทุนในตราสารหนี	  
� วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารที2จะลงทุน 

 
4.6 รายชื1อตวัแทนจาํหน่าย 

� 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 
� 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 2น พารท์เนอร ์จาํกดั โทร. 0-2660-6666 
� บลจ. เอเชีย เวลท ์จาํกดั โทร. 0-2680-6000 
� บลน. เซ็นทรลั เวลธ ์โซลชูั 2น จาํกดั โทร. 0-83842-8337 
� บลน. เว็ลธ ์เมจิก จาํกดั โทร. 0-2861-5508 
� บลน. อินฟินิติ จาํกดั โทร. 0-2632-7955 
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4.7 ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรุงรายชื1อผูถื้อหน่วยลงทุนเพื1อใหก้ารชาํระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุนเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

นายทะเบียนกองทุนคือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 
4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ินและดแูลบริษทัจดัการใหป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดการลงทุนที1ตกลงไว ้

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนคือ ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ที2 โทร. 0 2544 3935-7 

นอกจากหนา้ที2ตามสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าที2ตามกฎหมายในการ

รกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 
5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิ1มเติมเกี1ยวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

� Website: www.kasikornasset.com 
� บริษัทจดัการที2หมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 
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ปัจจยัความเสี1ยงเกี1ยวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี	  3 ปี A มีนโยบายจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี	  ดงันั	น กองทุนนี	 จงึเหมาะกบัผูล้งทุนที2ยอมรบั
ความเสี2ยงไดบ้า้ง อยา่งไรก็ตาม มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ2มขึ	 นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ไดต้ามระดบัราคา
ของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื2นที2กองทุนลงทุน ซึ2งอาจไดร้บัผลกระทบทั	งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยัความเสี2ยงต่างๆ 
อาทิ  

� การเปลี1ยนแปลงของอตัราดอกเบี� ย (Interest Rate Risk) โดยทั 2วไปราคาของตราสารหนี	 จะเปลี2ยนแปลงไปในทิศ
ทางตรงขา้มกบัการเปลี2ยนแปลงของอตัราดอกเบี	 ยและตามปกติตราสารหนี	 ที2มีอายุคงเหลือยิ2งยาวนานเท่าไร  
การเปลี2ยนแปลงของอตัราดอกเบี	 ยก็จะยิ2งมีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ	 น อยา่งไรก็ตาม กองทุนนี	 มุ่งจะลงทุนในตรา
สารหนี	 ที2มีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงทาํใหมี้ความเสี2ยงดา้นการ
เปลี2ยนแปลงของอตัราดอกเบี	 ยอยูใ่นระดบัตํ 2า 

� ความมั 1นคงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ซึ2งเกิดขึ	 นจากการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร 
รวมทั	งความสามารถในการจา่ยคืนเงินตน้และดอกเบี	 ย อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเสี2ยงดา้นนี	 ลงไดจ้าก
การเลือกลงทุนในตราสารที2มีคุณภาพดีทั	งในดา้นความน่าเชื2อถือ และความสามารถในการชาํระหนี	 ของผูอ้อกตราสาร 

� สภาพคล่องของตราสารที1กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซึ2งเกิดขึ	 นจากการที2กองทุนไม่สามารถจาํหน่ายตราสารนั	นๆ 
ไดใ้นราคาที2เหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเสี2ยงดา้นนี	 ลงไดจ้ากการ
เลือกลงทุนในตราสารที2มีคุณภาพดีทั	งในดา้นความน่าเชื2อถือ และความสามารถในการชาํระหนี	 ของผูอ้อกตราสาร 
ตลอดจนสภาพคล่องของตราสาร   และกองทุนนี	 มุ่งจะลงทุนในตราสารที2มีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตรา
สารจนครบอายุของตราสารนั	น   จึงทาํใหค้วามเสี2ยงดา้นนี	 อยูใ่นระดบัตํ 2า 

� ความเสี1ยงจากอตัราแลกเปลี1ยนเงินตราตา่งประเทศ (Exchange rate risk) ซึ2งเกิดจากการที2กองทุนนําเงินไปลงทุน
ในรปูของสกุลเงินตราต่าง ๆ ดงันั	น ในกรณีที2อตัราแลกเปลี2ยนมีความผนัผวน ก็จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าหน่วยลงทุน
ของกองทุนได ้บริษัทจดัการสามารถลดความเสี2ยงจากอตัราแลกเปลี2ยนเงินตราในต่างประเทศได ้โดยลงทุนในสญัญาซื	 อ
ขายล่วงหน้า เพื2อสวอปเงินตราต่างประเทศใหเ้ป็นสกุลเงินบาทในอตัราที2ตกลงกนัไว ้ณ วนัทาํสญัญา  

� Basis Risk ซึ2งเกิดจากการที2สญัญาซื	 อขายล่วงหน้าที2กองทุนลงทุนเพื2อป้องกนัความเสี2ยงมีการเคลื2อนไหวของราคาที2
แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนที2ตั	งใจจะคุม้ครองความเสี2ยง บริษัทจดัการอาจลดความเสี2ยงดา้นนี	 ลงจากการที2
ผูจ้ดัการกองทุนคาํนวณสดัส่วนในการป้องกนัความเสี2ยงที2เหมาะสมสาํหรบักองทุน อยา่งไรก็ตาม แมมี้การลงทุนใน
สญัญาซื	 อขายล่วงหน้าเพื2อป้องกนัความเสี2ยงก็อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเสี2ยงไดท้ั	งหมด และเสียโอกาสในการรบั
ผลตอบแทนที2ดีขึ	 นหากตลาด ฯ ไม่เคลื2อนไหวไปในทิศทางที2คาดการณไ์ว ้

� ความเสี1ยงของการลงทุนในตา่งประเทศ (Country Risk) ซึ2งเกิดจากการเปลี2ยนแปลงภายในประเทศ อาทิ  การ
เปลี2ยนแปลงทางการเมือง การเปลี2ยนแปลงนโยบาย หรือความผนัผวนของสภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงขอ้จาํกดัทางดา้น
กฎหมาย และ การทาํธุรกรรมทางการเงิน ซึ2งอาจส่งผลต่อราคาของมลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได ้อยา่งไรก็ตาม ตรา
สารหนี	 ที2กองทุนลงทุนนั	นมีอนัดบัความน่าเชื2อถือที2สามารถลงทุนได ้(Investment grade) จากสถาบนัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื2อถือที2ไดร้บัการยอมรบัจากสาํนักงาน ทาํใหค้วามเสี2ยงดา้นนี	 อยูใ่นระดบัตํ 2า รวมทั	ง การวิเคราะหส์ถานการณ์
ดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศที2กองทุนลงทุนอยา่งสมํ 2าเสมอ 

� ความเสี1ยงจากขอ้จาํกดัการนาํเงินลงทุนกลบัประเทศ (Repatriation risk) เนื2องจากกองทุนนี	 มีการลงทุนใน
ต่างประเทศบางส่วน จึงมีความเสี2ยงที2ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที2เกิดวิกฤตการณที์2ไม่ปกติ ทาํ
ใหก้องทุนไม่สามารถนําเงินกลบัเขา้มาในประเทศ ซึ2งอาจส่งผลใหผู้ล้งทุนไม่ไดร้บัคืนเงินตามระยะเวลาที2กาํหนด  
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม  

สว่นที1 1 : อตัราสว่นการลงทุนที1คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (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 2ากว่า 

2 อนัดบัแรก 
ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที2ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	  

4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั	งนี	  เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที2รฐับาล

เป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

หรือ 

ไม่เกิน 10% เมื2อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ

หรือผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยูต่่างประเทศ 

โดยเลือกใช ้credit rating แบบ national scale 
5 ตราสารที2มีลกัษณะครบถว้นดงันี	  

5.1  เป็นตราสารหนี	 ที2ผูอ้อกจดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ  
       ธพ. ต่างประเทศที2ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน 
       ประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที2มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	  
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั 2วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing      

5.2.3  ในกรณีที2เป็นตราสารที2มีกาํหนดวนัชาํระหนี	 น้อยกว่าหรือ 
 เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัที2ลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะ 
ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี	  

                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ 
                              สถาบนัการเงิน  
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

 5.2.3.4  ธนาคารเพื2อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร    

                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื2อที2อยูอ่าศยั  
 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
 5.2.3.7  ธนาคารเพื2อการส่งออกและนําเขา้แห่ง

ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  

ไม่เกินอตัราดงันี	  แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(1) 20%  หรือ 
(2) นํ	าหนักของตราสารที2ลงทุนใน  

 benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีที2เป็นตราสารที2มีกาํหนดวนัชาํระหนี	 มากกวา่ 397 วนั  

       นับแต่วนัที2ลงทุน ตอ้งขึ	 นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ  

       regulated market  
6 ทรพัยสิ์นดงันี	   

6.1  ตราสารที2มีลกัษณะครบถว้นดงันี	   

 6.1.1  เป็นตราสารหนี	  ที2ผูอ้อกจดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายไทย และ 

เสนอขายตราสารนั	นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั	ง  

ขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศที2ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

 6.1.2  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

 6.1.3  เป็นตราสารที2มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	  

           6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน 

                           ตลาดซื	 อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
                6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั 2วไปโดยมี  
                           รายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีที2เป็นตราสารที2มีกาํหนดวนัชาํระหนี	   

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัที2

ลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 

6.1.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว

ตอ้งเป็นบุคคลดงันี	  
     6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
      6.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ 

                                          ที2ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
      6.1.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที2มี 

                                          ลกัษณะทาํนองเดียวกบับุคคล 
                   ตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2      

  6.1.4 ในกรณีที2เป็นตราสารที2มีกาํหนดวนัชาํระหนี	 มากกว่า 397 
วนันับแต่วนัที2ลงทุน ตอ้งขึ	 นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ          
regulated market        

6.2  ธุรกรรมดงันี	  ที2คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 

       6.2.1  reverse repo 
      6.2.2  OTC derivatives 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี	  แลว้แต่อตัราใดจะสงู

กว่า 
(1) 15% หรือ ไม่เกิน10% เมื2อเป็นการ

ลงทุนในต่างประเทศหรือผูมี้ภาระ
ผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยูต่่างประเทศ โดย
เลือกใช ้credit rating แบบ national 
scale หรือ 

(2) นํ	าหนักของทรพัยสิ์นที2ลงทุน 
ใน benchmark + 5%  

 

 

7 ทรพัยสิ์นอื2นนอกเหนือจากที2ระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี	  ไม่มีขอ้กาํหนดเกี2ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ
คู่สญัญา แลว้แต่กรณี                 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื2อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
2. derivatives on organized exchange 
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สว่นที1 2 : อตัราสว่นการลงทุนที1คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทที2อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

     

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ2งดงันี	  แลว้แต่อตัราใดจะ

สงูกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  นํ	าหนักของทรพัยสิ์นที2ลงทุนใน  

      benchmark + 10% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี	  ไม่มีขอ้กาํหนดเกี2ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื2อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
2. derivatives on organized exchange 

สว่นที1 3 : อตัราสว่นการลงทุนที1คาํนวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที2นิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ั 2งจ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี	  

1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที2มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื2อที2อยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นที2กองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธิvมาจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี2ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่

เป็นกองทุนที2มีอายุโครงการน้อยกว่า1 ปี ใหเ้ฉลี2ย 

ตามรอบอายุกองทุน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนที2อายุกองทุน  

  คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน  ทั	งนี	  

เฉพาะกองทุนที2มีอายุโครงการมากกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงันี	  

2.1  B/E หรือ P/N ที2มีเงื2อนไขหา้มเปลี2ยนมือแต่กองทุนรวมได้

ดาํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการ

ที2กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื2อนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผู้

ออกตราสารได ้

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที2มีระยะเวลาการฝากเกิน 

12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี	  
 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที2

ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที2มีอายุ

ไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการ

ลงทุนใน derivatives เพื2อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายุสอดคลอ้งกบัอายุ

กองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 
 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
5 total SIP ซึ2งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนที2 1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนที2คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี	 ที2มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ  6.1.4 ของขอ้ 6 
ในส่วนที2 1: อตัราส่วนการลงทุนที2คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือ
คู่สญัญา (single entity limit) ที2มี credit rating อยูใ่นระดบัตํ 2ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น 
6 derivatives 

การเขา้ทาํธุรกรรม  

derivatives ที2มี 

วตัถุประสงคเ์พื2อการลดความ

เสี2ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี2ยงที2มีอยู ่ 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื2อการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่มี

ขอ้กาํหนดเกี2ยวกบั product limit 

สว่นที1 4 : อตัราสว่นการลงทุนที1คาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที1ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 ตราสารหนี	 ของผูอ้อกรายใดรายหนึ2ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี	 ภาครฐัไทย 

หรือตราสารหนี	 ภาครฐัต่างประเทศ) 

 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี	 สินทางการเงิน (financial liability) ของ

ผูอ้อกตราสารรายนั	น ตามที2เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด โดยไม่ใหนั้บรวมมลูค่าหนี	 สินดงักล่าวของเจา้หนี	 ที2มีความ

เกี2ยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงินกูย้มืจากกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

 

ทั	งนี	  ในกรณีที2ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี	 สินทางการเงินตามที2เปิดเผยไวใ้นงบ

การเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงัไม่ครบ

กาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครั	งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ชอ้ตัราส่วน

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี	 ของผู้

ออกรายนั	นเป็นรายครั	ง  เวน้แต่ในกรณีที2ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื2นแบบ 

filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น

รายโครงการ 

 
1.2 ในกรณีที2กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี	 โดยเป็นตราสารที2ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่นระดบัตํ 2ากวา่ investment grade หรือไม่มี credit 
rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื2อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัท
จดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดงักล่าวเป็นรายครั	ง เวน้แต่กรณีที2ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื2นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น
รายโครงการ 
 (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที2ออกโดยบุคคลดงันี	   
       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
       2. ธนาคารออมสิน 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       4. ธนาคารเพื2อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื2อที2อยูอ่าศยั 
       6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
          แห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื2อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

       9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที2ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

       11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที2มีลกัษณะทาํนองเดียวกบั 

           บุคคลตาม 1. – 9.) 
2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ2ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั	งหมดของกองทุนรวม หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศ ที2ออกหน่วยนั	น   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี	  

   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที2มีลกัษณะครบถว้นดงันี	  

   โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

    (1) มีขนาดเล็ก 

    (2) จดัตั	งขึ	 นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

    (3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
ทั	งนี	  การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที2แกไ้ขเพิ2มเติม 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั�งหมดที1เรียกเก็บจากผูซื้� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 
1. ค่าใชจ้า่ยที1หกัโดยตรงจากผูซื้� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน(1) (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี 
1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื	 อคืน ไม่มี 
1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุน ไม่มี 
2. ค่าใชจ้า่ยที1หกัโดยตรงจากผูซื้� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามที1จา่ยจริง) 
2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราที2นายทะเบียนกาํหนด 
2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราที2นายทะเบียนกาํหนด 
2.3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน อตัราที2สถาบนัการเงินกาํหนด 
2.4. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซื้	 อหน่วยลงทุน อตัราที2สถาบนัการเงินกาํหนด 
2.5. ค่าใชจ้่ายอื2นๆ ที2ผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 
ไม่มี 

3. ค่าใชจ้า่ยที1เรียกเก็บจากกองทุนรวม(1)(2) (รอ้ยละของจาํนวนเงินที1ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 
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 ที1เรียกเก็บจากกองทุนรวม 
4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรก ไม่เกิน 1.0700% ของจาํนวน

เงินทุนของโครงการ 
4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรก ไม่มี 

5.   ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั�งหมด(1)(2)  
(รอ้ยละของจาํนวนเงินที1ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ไม่เกิน 1.2840 ต่อปี 

  

(1)     บริษัทจดัการอาจเพิ2มอตัราค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัรา

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2)     ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที2เรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราที2รวมภาษีมลูค่าเพิ2มแลว้ 
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คาํเตือน/ขอ้แนะนาํ 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงันั	น บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผล
ขาดทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี	  3 ปี A ทั	งนี	  ผลการดาํเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหนี	  3 ปี A ไม่ได้
ขึ	 นอยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการดาํเนินงานของ บลจ. กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือชี	 ชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซื	 อหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพื2อใชอ้า้งอิงในอนาคต 
หากต้องการทราบขอ้มูลเพิ2มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี	 ชวนส่วนขอ้มูลโครงการได้ที2บริษัทจัดการหรือ
ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื	 อคืน 

3. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที2ไดร้ับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ  
ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเสี2ยง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 
5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื2นเพื2อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัที2บริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์

หรือทรัพยสิ์นอื2นเพื2อกองทุนตามหลักเกณฑที์2สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ทั	งนี	  ผูที้2สนใจจะลงทุนที2
ตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื2อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดที้2บริษัทจดัการ ตัวแทน และ
สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื2อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศ
ต่างๆ ที2สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื2อที2บริษัท
จดัการจะสามารถกาํกบัและดแูลการซื	 อขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มลูที2อาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การทาํธุรกรรมกบับุคคลที2เกี2ยวขอ้ง (Connected 
Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนที2กําหนดในวตัถุประสงค์การลงทุน เป็นตน้ ไดที้2สํานักงานคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือขา่ย Internet ของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

8. บริษัทจัดการใช้ขอ้มูลในอดีตในการคํานวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธิvสหสัมพันธ์ (absolute correlation 
coefficient) กองทุนจึงมีความเสี2ยงหากสินทรพัยอ์า้งอิง (underlying assets) และทรพัยสิ์นที2ตอ้งการลดความเสี2ยง
เคลื2อนไหวในทิศทางที2ไม่เป็นไปตามขอ้มูลในอดีต ซึ2งอาจทําใหส้ัญญาซื	 อขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเสี2ยงได้
อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

9. หนังสือชี	 ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูสําคญั ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และส่วน
รบัรองความถูกตอ้งครบถว้น 

10. การพิจารณาร่างหนังสือชี	 ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี	 มิได้เป็นการแสดงว่าสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้ับรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือชี	 ชวนของกองทุน หรือไดป้ระกนัราคาหรือ
ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที2เสนอขายนั	น 
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รายละเอียดโครงการจดักองทุนรวม 

คาํจาํกดัความ / คาํนิยาม: 

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

ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และหรือ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

กองทุน / กองทุนเปิด / กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดเค ตราสารหนี	  3 ปี A 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

คาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุน หมายถึง เงินสด เช็ค ดราฟต ์คาํสั 2งจ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวธีิการอื2นใดที2

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนยอมรบั โดยค่าสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนที2ไม่ใช่เงินสดนั	น บริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์คาํสั 2งจา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝาก

ธนาคารหรือวธีิการอื2นใดไดภ้ายในระยะเวลาที2กาํหนด  

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี	  3 ปี A 

ตลาดหลกัทรพัย ์หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั  

บริษัทเงินทุน หมายถึง บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

ธนาคารพาณิชย ์หมายถึง ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

ผูด้แูลผลประโยชน์ หมายถึง ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุน หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ซึ2งเป็นผูที้2ไดร้บัใบอนุญาตจาก

กระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหนา้ซื	 อขายหลกัทรพัย ์(Broker) การคา้หลกัทรพัย ์

(Dealer) และการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั	งในส่วนของหลกัทรพัยท์ั 2วไป หรือหลกัทรพัยที์2จาํกดัเฉพาะ

หน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  

ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทุน  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดตาม

ทะเบียนหน่วยลงทุนเมื2อสิ	 นวนัที2คาํนวณนั	น โดยคาํนวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ตาํแหน่งและตดั

ตาํแหน่งที2 5 ทิ	 ง  

มลูค่าหน่วยลงทุนที2ใชค้าํนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุนที2ตดัทศนิยมตาํแหน่งที2 5 ทิ	 งและปัด

ทศนิยมตาํแหน่งที2 4 ขึ	 น  

ระยะเวลาเสนอขาย หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  

ราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนที2คาํนวณจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ สิ	 นวนั

ทาํการรบัซื	 อคืนนั	น หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน (ถา้มี)  

วนัทาํการ หมายถึง วนัเปิดทาํการปกติของบริษัทจดัการ 

วนัทาํการรบัซื	 อคืน หมายถึง วนัที2บริษัทจดัการกาํหนดใหเ้ป็นวนัรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั หากวนัดงักล่าว

ตรงกบัวนัหยุด จะใชว้นัทาํการถดัไปเป็นวนัทาํการรบัซื	 อคืน  

ศนูยซื์	 อขายหลกัทรพัย ์หมายถึง ศนูยซื์	 อขายหลกัทรพัยซึ์2งจดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ 

สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบี	 ยเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน  

สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทุน  
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สมุดบญัชีแสดงสิทธิ หมายถึง สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สั 2งซื	 อหน่วยลงทุน หมายถึง สั 2งซื	 อหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หน่วยลงทุนไดร้บัคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนจากผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนและไดร้บัค่าสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนแลว้  

สั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุน หมายถึง สั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนในวนัทาํการซื	 อขาย  

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  

หนังสือชี	 ชวน หมายถึง หนังสือชี	 ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  

อนัดบัความน่าเชื2อถือ หมายถึง สญัลกัษณที์2ใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือ  

การจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือ หมายถึง การจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือครั	งล่าสุดที2มีต่อตวัตราสาร ต่อผูอ้อกตราสารหรือ

คู่สญัญา หรือต่อผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ํ	าประกนั แลว้แต่กรณี 

คาํอธิบายศพัทเ์รื1องการลงทุนของกองทุนเพื1อประกอบการอธิบายคาํยอ่และความหมายของคาํยอ่ รวมถึง
คาํศพัทที์1ปรากฏในหวัขอ้ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์
คาํศพัท ์ คาํอธิบายศพัท ์
“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีที2สภาวชิาชีพบญัชีกาํหนดใหจ้ดัทาํงบ

การเงินรวม 

“กองทุนฟื	 นฟ”ู กองทุนเพื2อการฟื	 นฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวม 

พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟที2ตั	งขึ	 นเพื2อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัรสกุลเงินทอ้งถิ2นในภมิูภาค

ตามโครงการจดัตั	งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะที2สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที2

ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central 

Banks (EMEAP) 

“กองทุนรวม

วายุภกัษ”์ 

กองทุนรวมที2จดัตั	งขึ	 นตามมติคณะรฐัมนตรี เมื2อวนัที2 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนที2มิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & 

hold” 

กองทุนรวมที2มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั	งเดียวโดยถือทรพัยสิ์นที2ลงทุนไวจ้นครบกาํหนดอายุของ

ทรพัยสิ์น หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 

  ต่างประเทศ” 

กองทุนที2จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศซึ2งมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม 

(collective investment scheme)  ทั	งนี	  ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตั	งในรปูบริษัท ทรสัต ์

หรือรปูอื2นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที2จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ 

“กองทุน ETF 

ต่างประเทศ” 

กองทุน exchange traded fund ที2จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศ 
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“กองทุน infra” รปูแบบการลงทุนในทรพัยสิ์นที2เกี2ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื	 นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ2งไดแ้ก่ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพื	 นฐานที2จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื2อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพื	 นฐานต่างประเทศที2จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศซึ2งมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนรวมโครงสรา้งพื	 นฐานตาม 

1.   

ทั	งนี	  ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพื	 นฐานดงักล่าวจะจดัตั	งในรปูบริษทั ทรสัต ์หรือรปูอื2นใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรพัยสิ์นที2เกี2ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซึ์2งอยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	  

1.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์2อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่า

ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื2อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยที์2จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื2อ

ธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเสี2ยง” การลดความเสี2ยงที2อาจเกิดขึ	 นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives ที2มี

ลกัษณะครบถว้นดงันี	  

1.  ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื2อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกาํไร (speculate) 

2.  มีผลใหค้วามเสี2ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเสี2ยงทั 2วไปและความเสี2ยงเฉพาะของทรพัยสิ์นที2ตอ้งการลดความเสี2ยง 

4.  สามารถลดความเสี2ยงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 

ตราสารเทียบเท่า 

เงินฝาก” 

ทรพัยสิ์นดงันี	  

1. เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรบัฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื2นที2มีลกัษณะทาํนอง

เดียวกบัเงินฝาก  

2. สลากออมทรพัยที์2ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารเพื2อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 

3. สลากออมสินพิเศษที2ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงที2เป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะที2เทียบเคียงไดก้บัเงินฝาก โดย

คู่สญัญาที2เทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคืนเงินตน้จากคูส่ญัญาฝ่ายที2เทียบเคียงไดก้บั 

ผูร้บัฝากไดเ้ต็มจาํนวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสินคา้ 

โภคภณัฑ”์ 

ดชันีที2มีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีที2จดัทาํขึ	 นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื2อสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ2งหนี	 กึ2ง

ทุน” 

ตราสารทางการเงินที2มีเงื2อนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้ 
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“ตราสารภาครฐั

ไทย” 

ตราสารดงันี	  

1.  ตั �วเงินคลงั   

2.  พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.   

3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้กู ้ที2กระทรวงการคลงัหรือกองทุนฟื	 นฟเูป็นผูมี้ภาระ

ผกูพนั 

“ตราสารภาครฐั 

ต่างประเทศ” 

ตราสารที2มีรปูแบบทาํนองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทยที2รฐับาลต่างประเทศ 

กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์าร

ระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้ํ	าประกนั แต่ไม่รวมถึงตราสารที2ออกโดยองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ2นของประเทศนั	น 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื2อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบนัการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ

ต่างประเทศ ที2มีการอา้งอิงจากหลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel 

Committee on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซื	 อขาย 

หลกัทรพัย์

ต่างประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ที2จดัใหมี้ขึ	 นเพื2อการซื	 อขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ โดยมี

ลกัษณะครบถว้นดงันี	  

1.  มีการรวบรวมคาํเสนอซื	 อเสนอขายหลกัทรพัยจ์ากผูเ้สนอซื	 อหลายรายและผูเ้สนอขาย

หลายราย 

2.  มีการกาํหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหมี้ระบบ ซึ2งกาํหนดเกี2ยวกบัวธีิการในการซื	 อขาย

หลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหน้า โดยผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการจดัการซื	 อขายเป็น

ประการอื2น และผูเ้สนอซื	 อเสนอขายยนิยอมที2จะผกูพนัตามหลกัเกณฑห์รือระบบนั	น 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ที2ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม หรือการ

จดัการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทที2มีหลกัทรพัยที์2ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนุญาตใหท้าํการซื	 อขายไดใ้น 

SET 

“บริษัทยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเกี2ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ

การเงินรวมที2มีการจดัทาํและเปิดเผยล่าสุด  ทั	งนี	  หากไม่มีงบการเงินรวม ใหพ้ิจารณาตาม

สดัส่วนการถือหุน้ที2ปรากฏในบญัชีรายชื2อผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกี2ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ

การเงินรวมที2มีการจดัทาํและเปิดเผยล่าสุด  ทั	งนี	  หากไม่มีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณาตาม

สดัส่วนการถือหุน้ที2ปรากฏในบญัชีรายชื2อผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“แบบ filing” แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์

“ใบแสดงสิทธิ 

  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที2เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง ซึ2งกาํหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์าม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการกาํหนดประเภท

หลกัทรพัยเ์พิ2มเติม (ฉบบัที2 6) 
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“ผูมี้ภาระผกูพนั” ผูที้2มีภาระผกูพนัในการชาํระหนี	 ตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้อก ผูส้ั 2งจา่ย ผูร้บัรอง 

ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ํ	าประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศนูยซื์	 อขาย 

derivatives” 

ศนูยซื์	 อขายดงันี	  

1.  ศนูยซื์	 อขาย derivatives ที2ไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยสญัญาซื	 อขายล่วงหน้า 

2.  ศนูยซื์	 อขาย derivatives ซึ2งจดัตั	งขึ	 นและใหบ้ริการไดต้ามกฎหมายต่างประเทศและไดร้บั

การยอมรบัจากสาํนักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	   

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที2อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่า

ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนทั 2วไป กองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนที2มิใช่ราย

ยอ่ย กองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยสิ์นที2เกี2ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื	 นฐาน ซึ2งอยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ2ง

ดงันี	  

1.  กองทุนโครงสรา้งพื	 นฐานที2จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

หรือตามกฎหมายวา่ดว้ยทรสัตเ์พื2อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพื	 นฐานต่างประเทศที2จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศซึ2งมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะทาํนองเดียวกบักองทุนโครงสรา้งพื	 นฐานตาม 1.  

ทั	งนี	  ไม่ว่าจะจดัตั	งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื2นใด 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยสิ์นที2เกี2ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซึ์2งอยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	  

1.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยที์2อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่า

ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื2อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยที์2จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื2อ

ธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสั	น” หุน้กูที้2มีกาํหนดเวลาชาํระหนี	 ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัที2ออกหุน้กู ้

“B/E” ตั �วแลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัชี	 วดัของกองทุน ซึ2งเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันีที2มีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง

และสอดคลอ้งกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั	น 

“CIS operator” บุคคลดงันี	  

1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 

2.  ผูท้าํหน้าที2บริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration 

limit” 

อตัราส่วนการลงทุนที2คาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที2ลงทุน 

“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทุนที2คูส่ญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือ (Credit Rating Agency) ที2ไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงาน เวน้แต่ที2กาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที2 5 
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“credit derivatives” derivatives ที2มีลกัษณะเป็นการเคลื2อนยา้ยความเสี2ยงดา้นเครดิตของทรพัยสิ์นที2ไดร้บัการ

ประกนัความเสี2ยงจากคูส่ญัญาฝ่ายหนึ2งไปยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ2งตามมาตรฐานสากล โดย

คู่สญัญาฝ่ายหนึ2งซึ2งมีภาระผกูพนัที2จะตอ้งชาํระเงินใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ2ง เมื2อเกิด

เหตุการณที์2มีผลต่อการชาํระหนี	  (credit event) ของทรพัยสิ์นที2ไดร้บัการประกนัความเสี2ยง 

จะไดร้บัผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสาํหรบัการมีภาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณที์2เกี2ยวขอ้งกบัความสามารถในการชาํระหนี	 ตามที2ระบุในขอ้ตกลงของตราสารหรือ

สญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเชื2อถือที2จดัทาํโดย CRA ซึ2งเป็นการประเมินความสามารถในการชาํระหนี	

ตามตราสารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเสี2ยงดา้น FX 

“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปลี2ยนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา กบัราคา underlying ของ

ตราสารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซื	 อขายล่วงหน้า 

“derivatives on  

  organized 

exchange” 

derivatives ที2ซื	 อขายในศนูยซื์	 อขาย derivatives 

“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารที2มีการลงทุนที2จะใชใ้นการคาํนวณมลูค่าของ

หลกัทรพัยห์รือตราสารนั	น 

“DW” ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหาริมทรพัยที์2จดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศซึ2งมีวตัถุประสงค์

หลกัในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการที2ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 

ทั	งนี	  ไม่ว่ากองทรสัตห์รือกองดงักล่าวจะจดัตั	งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื2นใด 

“FX” อตัราแลกเปลี2ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภมิูภาคลุ่มแม่นํ	าโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ2งไดแ้ก่ ราชอาณาจกัร

กมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนที2คาํนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอตัราส่วนการลงทุนในแต่ละ

บริษัทที2อยูใ่นกลุ่มกิจการมาคาํนวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเชื2อถือของผูมี้ภาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ํ	า

ประกนั 

“international 

scale” 

มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัที2ใชเ้ปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัที2สามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั 2วไปในครั	งแรก (Initial Public Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเชื2อถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเชื2อถือของผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 
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“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัทาํ credit rating ในระดบัที2ใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 

 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยออ้มผ่านการลงทุนใน

ตราสารหรือสญัญาที2ใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งองิอยูก่บัทรพัยสิ์น ซึ2งเป็นผลใหก้องทุนมีความ

เสี2ยงในทรพัยสิ์นนั	น 

“Non-retail MF” กองทุนรวมที2มีผูถื้อหน่วยลงทุนทั	งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซึ2งอยูภ่ายใตบ้งัคบัของ

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการกองทุนรวมเพื2อผูล้งทุน

ทั 2วไป กองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนที2มิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนประเภทสถาบนั และ

กองทุนส่วนบุคคล 

“notional amount” มลูค่าตามหนา้สญัญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรพัยสิ์นที2ขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งอิงถึง (obligation 

category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาที2มีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซื	 อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่ง

พระราชบญัญติัสญัญาซื	 อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซึ2งซื	 อขายนอกศนูยซื์	 อขาย derivatives  

“P/N” ตั �วสญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 

“portfolio duration” อายุเฉลี2ยของทรพัยสิ์นที2ลงทุน ซึ2งไดจ้ากการคาํนวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราส่วนการลงทุนที2คาํนวณตามประเภททรพัยสิ์น 

“PVD” กองทุนสาํรองเลี	 ยงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศนูยก์ลางที2จดัช่องทางการสื2อสารระหว่างผูค้า้เพื2อใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซื	 อขายตราสาร

ระหว่างกนัได ้รวมทั	งใหข้อ้มลูต่าง ๆ ที2เกี2ยวกบัตราสารนั	น โดยศนูยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใต้

การกาํกบัดแูลของทางการหรือหน่วยงานที2ทาํหนา้ที2กาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รือตราสาร

ที2มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัหลกัทรพัย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื	 อคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนทั 2วไป (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” ใบสาํคญัแสดงสิทธิที2จะซื	 อหุน้ 

“single entity limit” อตัราส่วนการลงทุนที2คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารที2มีสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเชื2อถือระดบัประเทศของประเทศที2ผูอ้อกตราสารมีถิ2นที2อยู ่ซึ2งเป็นการ

ประเมินความเสี2ยงในการผิดนัดชาํระหนี	 ของรฐับาลของประเทศนั	น 
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“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหนี	 ไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ที2ไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภท 

การใหสิ้นเชื2อเพื2อธุรกิจหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซื	 อหุน้เพิ2มทุนที2โอนสิทธิได ้(Transferable Subscription Right) 

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 

 

 1. ชื1อ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  
 

1.1. ชื2อโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค ตราสารหนี	  3 ปี A 

 

1.2. ชื2อโครงการจดัการ (องักฤษ) :  K Fixed Income 3 Years A Fund 

 

1.3. ชื2อยอ่ :  KFI3YA 

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั	งเดียว  

 

1.6. การกาํหนดอายุโครงการ :  กาํหนด  

 

1.7. อายุโครงการ : 3  ปี - เดือน -  วนั  

 

1.8. อายุโครงการถึงวนัที2 (กรณีกาํหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  

 

1.9. เงื2อนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ 3 ปี โดยไม่ตํ 2ากวา่ 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน นับจากวนัถดัจากวนัที2สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.รบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม  

 

เงื2อนไขอื2น ๆ : บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายหรือเลิกกองทุน ในกรณีที2เกิดเหตุการณอ์ยา่งหนึ2งอยา่งใดหรือ

หลายอยา่งดงัต่อไปนี	   

1) บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรก หรือเลิกกองทุนภายใน

ระยะเวลา 15 วนั นับตั	งแต่วนัที2จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม เมื2อพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื2อใหไ้ด้

ผลตอบแทนที2เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี2ยนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารที2จะลงทุนตามที2แจง้ไวไ้ด ้

และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที2ประมาณการไว ้ 

2) จาํหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั	งแรกไดต้ํ 2ากวา่ 500 ลา้นบาท หรือ  

3) กรณีที2สถานการณก์ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิด
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เหตุการณไ์ม่ปกติโดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้การรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัภายใน 1 เดือนนับตั	งแต่วนัที2จด

ทะเบียนเป็นกองทุนรวม  

 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื2อผูล้งทุนทั 2วไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 

 

2. จาํนวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที1ตราไว ้จาํนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที1เสนอ
ขาย :  
 

2.1. จาํนวนเงินทุนของโครงการ : 2,000,000,000.00 บาท  

 

2.2. เงื2อนไข (จาํนวนเงินทุนของโครงการ) :  

หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนมีการจองซื	 อหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าเกินกว่าจาํนวนเงินทุนของโครงการ บริษัท

จดัการอาจเพิ2มจาํนวนเงินของโครงการไดอ้ีกไม่เกิน 50 ลา้นบาทหรือคิดเป็นจาํนวนหน่วยลงทุนที2เพิ2มขึ	 นไดไ้ม่เกิน  

5 ลา้นหน่วย  

 

2.3. มลูค่าที2ตราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

 

2.4. จาํนวนหน่วยลงทุน : 200,000,000.0000 หน่วย  

 

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที2เสนอขายครั	งแรก : 10.0000 บาท  

 

2.6. มลูค่าขั	นตํ 2าของการสั 2งซื	 อครั	งแรก : 500.00 บาท  

 

2.7. มลูค่าขั	นตํ 2าของการสั 2งซื	 อครั	งถดัไป : 0.00 บาท  

 

2.8. มลูค่าขั	นตํ 2าของการสั 2งขายคืน : 0.00 บาท  

 

2.9. จาํนวนหน่วยลงทุนขั	นต่าของการสั 2งขายคืน : 0 หน่วย  

 

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั	นตํ 2า : 0.00 บาท  

 

2.11. จาํนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขั	นตํ 2า : 0 หน่วย  

 

2.12. รายละเอียดเพิ2มเติม :  
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3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซื� อขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุน
ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอื1น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื1นที1จะลงทุน :  
 

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมีวตัถุประสงคเ์พื2อตอบสนองผูล้งทุนทั 2วไปที2มุ่งหวงัผลตอบแทนที2กองทุนจะไดร้บัจากดอกเบี	 ยจากการลงทุน

ในตราสารหนี	 ทั	งในและต่างประเทศ 

 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารหนี	  

 

3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ :  

 

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ :  กองทุนรวมที2เน้นลงทุนแบบมีความเสี2ยงทั	งใน

และต่างประเทศ 

การกาํหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่กาํหนดสดัส่วนการลงทุนในต่างประเทศ 

และมีนโยบายลดหรือป้องกนัความเสี2ยงจากอตัราแลกเปลี2ยนทั	งหมดที2มีอยู ่

3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) :   

ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้มืเงินหรือทาํธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซื	 อคืนในนามกองทุนรวมไดต้าม

หลกัเกณฑ ์เงื2อนไข และวิธีการที2คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด ทั	งนี	  

จะทาํเพื2อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม 

 

3.6. การลงทุนในสญัญาซื	 อขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซื	 อขายล่วงหน้า : การลดความเสี2ยง (Hedging)  

 

3.7. การลงทุนในตราสารที2มีสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

 

3.8. กลยุทธก์ารบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธก์ารลงทุนครั	งเดียว (buy-and-hold) 

3.9. ตวัชี	 วดั/อา้งอิง (Benchmark) :  

ไม่มี เนื2องจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพื2อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที2คาดหวงัตามระยะเวลาที2กาํหนด 

จึงไม่จาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการดาํเนินงานของกองทุนกบัตวัชี	 วดั  

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอียดเกี2ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

กองทุนรวม buy-and-hold 
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รายละเอียดเพิ2มเติม: 

กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอนัเป็นหรือเกี2ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหนี	  ซึ2งรวมถึงตราสารแห่งหนี	 ที2เสนอ

ขายในต่างประเทศ โดยจะมุ่งเนน้ลงทุนในหลกัทรพัยที์2ใหผ้ลตอบแทนเหมาะสมเมื2อเทียบกบัระดบัความเสี2ยง และ

พิจารณาความมั 2นคงของผูอ้อกตราสารเป็นหลกั และหรือลงทุนในเงินฝากของสถาบนัการเงินหรือธนาคารที2มี

กฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 น รวมทั	งอาจลงทุนในหรือมีไวซึ้2งหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื2นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื2น

ตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดหรือเห็นชอบใหก้องทุนลงทุนได ้ 

กองทุนอาจลงทุนในสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าเพื2อการป้องกนัความเสี2ยง (Hedging) ได ้สาํหรบัการลงทุนในต่างประเทศ

โดยในส่วนของอตัราแลกเปลี2ยน กองทุนจะป้องกนัความเสี2ยงดา้นอตัราแลกเปลี2ยนทั	งจาํนวน อยา่งไรก็ตาม กองทุน

จะไม่ลงทุนในตราสารที2มีลกัษณะของสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)  

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี	 ที2มีอนัดบัความน่าเชื2อถืออยูใ่นอนัดบัที2สามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อยา่งไรก็ดี กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี	 ที2มีอนัดบัความน่าเชื2อถือตํ 2ากว่าที2สามารถลงทุนได ้(Non – Investment 

grade) เฉพาะกรณีที2ตราสารหนี	 นั	นไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือที2สามารถลงทุนได ้(Investment grade) 

ขณะที2กองทุนลงทุนเท่านั	น 

 

ทั	งนี	  การคาํนวณอตัราส่วนตามวรรคหนึ2ง มิใหร้วมถึงช่วงเวลาดงัต่อไปนี	   

(ก) ช่วงระหวา่งรอการลงทุน ซึ2งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนันับแต่วนัที2จดทะเบียนกองทรพัยสิ์น และ  

(ข) ช่วงก่อนเลิกโครงการ ซึ2งมีระยะเวลาประมาณ 30 วนั 

 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที2จะเลิกกองทุนในกรณีที2กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื2อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที2บริษัทจดัการ

พิจารณาเห็นว่าเหมาะสมภายในระยะเวลา 15 วนันับตั	งแต่วนัที2จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที2

สถานการณก์ารลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่

ปกติโดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้การรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัภายใน 1 เดือนนับตั	งแต่วนัที2จดทะเบียนเป็น

กองทุนรวม  

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื2น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื2นที2จะลงทุน :  

 

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื2น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื2นที2จะลงทุนในประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอื2น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื2นอยา่งใด

อยา่งหนึ2งหรือหลายอยา่งตามที2ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด

ดงัต่อไปนี	  เวน้แต่ในกรณีที2คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมี

ประกาศแกไ้ขหรือเพิ2มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื2น  
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สว่นที1 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทั 1วไป  
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 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที2จะซื	 อหุน้กู ้ 

         1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที2มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 

         1.1.8 ตราสารหนี	 อื2นที2มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัตราสารหนี	 ตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที2สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ2มเติม  

 

2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน  
ทรพัยสิ์นที2บริษัทจดัการจะสามารถลงทุนไดต้ามขอ้ 1 ตอ้งมีคุณสมบติัของตราสารตามหลกัเกณฑที์2ครบถว้น ดงันี	   

     2.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเงื2อนไขที2ทาํใหผู้ล้งทุนมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทุนในตราสาร  

     2.2 สามารถเปลี2ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที2เป็น B/E หรือ P/N ที2มีเงื2อนไขหา้มเปลี2ยนมือแต่กองทุนไดด้าํเนินการ

ใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการที2กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื2อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผู้

ออกตราสารได)้  

     2.3 มีขอ้มลูเกี2ยวกบัตราสารที2บริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พื2อนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้

อยา่งสมํ 2าเสมอ และมีขอ้มลูราคาที2สะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูที2เชื2อถือไดซึ้2ง

จดัทาํตามหลกัวชิาการอนัเป็นที2ยอมรบัในระดบัสากล  
     2.4  ในกรณีที2เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที2ออกตราสารดงักล่าวเพื2อชาํระหนี	 การคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้ง
มีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงันี	   
   2.4.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
   2.4.2  ธนาคารออมสิน  
    2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
   2.4.4  ธนาคารเพื2อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
   2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
   2.4.6  ธนาคารเพื2อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
   2.4.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
   2.4.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศที2มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 
ทั	งนี	  การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั 2งจา่ยหรือผูอ้อกตั �ว ทั	งจาํนวนรวมถึงดอกเบี	 ย 
(ถา้มี) ตามที2ระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 

 

สว่นที1 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS 
กรณีเป็นหน่วยที1การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี	   
1. มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงินทั 2วไปในส่วน

ที2 1 ขอ้ 2.1 - 2.3 
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2. ในกรณีที2กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุนดงันี	   

(ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคาํที2ลงทุนในทองคาํแท่ง)  

2.1 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นซึ2งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที2กองทุนสามารถลงทุนได ้ 

2.2 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื2อใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 

entity limit ของกองทุนนั	น  

2.3 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื2อใชว้ิธีคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product 

limit สาํหรบัทรพัยสิ์นที2เป็น SIP ของกองทุนนั	น  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที2เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนนั	น  

 

สว่นที1 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงันี	   

1. ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.) บริษทัเงินทุน (บง.) หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ์(บค.) ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนั

การเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื2อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเชื2อที2อยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื2อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที2ประเทศไทยเป็นสมาชิก  

10. สถาบนัการเงินต่างประเทศที2มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 1. - 9. 

 

สว่นที1 4 : ธุรกรรมประเภทการซื� อโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  
การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี	   

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิติบุคคลดงันี	 ที2สามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน 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 นิติบุคคลที2มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 น  

1.9 ส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ  

 

2. ตราสารที2ใชใ้นการทาํ reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงันี	   

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งมี credit 

rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  



กองทนุเปิดเค ตราสารหนี � 3 ปี A  34 

 

2.2 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั	น ที2 ธพ. บง. หรือธนาคารที2มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 น เป็นผูมี้

ภาระผกูพนั ซึ2งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ที2 TSFC เป็นผูอ้อก ที2มีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตั �วไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตั �ว และเป็นตั �ว

ที2ถึงกาํหนดใชเ้งินเมื2อทวงถามหรือเมื2อไดเ้ห็น  

2.4 B/E หรือ P/N ที2มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที2ออก ซึ2งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	   

2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที2เป็น issuer rating ตอ้งเป็น credit 

rating ที2ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั	นดว้ย  

2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.5 ตราสารหนี	 ซึ2งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที2ขึ	 นทะเบียนในตลาดซื	 อขายตราสารหนี	  หรือที2มีขอ้มลูราคาที2

น่าเชื2อถือและอา้งอิงไดซึ้2งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี	 ดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ2ง

ดงันี	   

2.5.1 มี credit rating ระยะสั	นอยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที2เทียบเคียงไดก้บั credit 

rating ระยะสั	นดงักล่าวตามที2 CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  

2.6 ตราสารหนี	 ซึ2งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที2ขึ	 นทะเบียนในตลาดซื	 อขายตราสารหนี	  หรือที2มีขอ้มลูราคาที2

น่าเชื2อถือและอา้งอิงไดซึ้2งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี	 ดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ2ง

ดงันี	   

2.6.1 มี credit rating ระยะสั	นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวที2เทียบเคียงไดก้บั credit 

rating ระยะสั	นดงักล่าวตามที2 CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  

2.7 ทรพัยสิ์นอื2นตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ2มเติม  

 

3. ระยะเวลาการรบัชาํระหนี	 ของ reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  

 

4. ขอ้กาํหนดเพิ2มเติมที2บริษัทจดัการตอ้งปฏบิติัสาํหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที2กาํหนดโดย TBMA หรือ TSFC  

4.2 หา้มนําหลกัทรพัยห์รือตราสารที2ซื	 อไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงันี	   

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้กาํหนดใน reverse repo ดงักล่าว  

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ที2เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่

ดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื2อนไข และวิธีการในการกูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวม  

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที2ซื	 อ ณ วนัเริ2มตน้สญัญา ตอ้งมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการคาํนวณตาม

วิธีการดงันี	   

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที� ซื�อมากกวา่ (ราคาซื�อ x (1 + discount rate))  

ทั�งนี�  ราคาซื�อ เท่ากบั ราคาที� กองทนุชาํระใหแ้ก่ค ูส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ� งเป็นค่าซื�อหลกัทรพัยห์รอืตราสารตาม reverse 

repo 

4.4 การดาํรงมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที2ซื	 อ ณ สิ	 นวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งันี	   

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารที� ซื�อมากกวา่ (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate))  
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4.4.2 ในกรณีที2มลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารที2ซื	 อ ณ สิ	 นวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจดัการ

ตอ้งเรียกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสิทธิvในเงิน หรือหลกัทรพัย ์หรือตราสารที2สามารถใชใ้นการทาํ reverse repo ใหแ้ก่

กองทุน เพื2อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รือตราสารที2ซื	 อและทรพัยสิ์นที2โอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธีิการดงักล่าว 

ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที2มลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารที2ซื	 อลดลงกว่าสมการในขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 

4.4.3  

4.4.3 ในกรณีที2ผลลพัธต์ามสมการในขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารที2ซื	 อ ณ สิ	 นวนั 

มีมลูค่าน้อยกวา่มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจาํนวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 5% ของ

ราคาซื	 อ แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ 2ากว่า และมีการกาํหนดเรื2องดงักล่าวไวใ้นสญัญาซึ2งไดก้าํหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยั

ความเสี2ยงของคู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บริษัทจดัการ จะไม่ดาํเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้ 

4.5 การคาํนวณมลูค่า reverse repo ตามขอ้ 4.4 ใหค้าํนวณดงันี	   

4.5.1 คาํนวณจากราคาซื	 อรวมกบัผลประโยชน์ที2กองทุนพึงไดร้บัจาก reverse repo จนถึงวนัที2มีการคาํนวณ  

4.5.2 คาํนวณเป็นรายธุรกรรม หรือคาํนวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที2กองทุนมีอยู่

กบัคู่สญัญารายเดียวกนัและมีขอ้ตกลงกาํหนดใหส้ามารถบงัคบัชาํระหนี	 ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ2งจากหลกัทรพัย์

หรือตราสารที2ซื	 อหรือทรพัยสิ์นที2โอนตามขอ้ 4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมที2เกิดจาก reverse repo รายการอื2นได ้ 

4.6 discount rate ที2นํามาใชใ้นการคาํนวณ ตอ้งเป็นการกาํหนดขึ	 นโดยคาํนึงถึงปัจจยัความเสี2ยงของคู่สญัญา 

หลกัทรพัย ์หรือตราสารที2ซื	 อแลว้  

 

สว่นที1 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  
ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี	   

1. คู่สญัญา ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ2งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและ

ใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที2คู่สญัญาดงักล่าวกระทาํการในฐานะ

ตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงันี	 ที2สามารถประกอบธุรกิจหรือดาํเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

1.3 กองทุนฟื	 นฟ ู 

1.4 ธนาคารเพื2อการนําเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย  

1.5 ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.)  

1.6 บริษัทเงินทุน (บง.)  

1.7 บริษัทหลกัทรพัย ์(บล.)  

1.8 บริษัทประกนัชีวิต  

1.9 กองทุนส่วนบุคคลที2มีมลูค่าทรพัยสิ์นของผูล้งทุนแต่ละรายตั	งแต่ 1 ลา้นบาทขึ	 นไป 

1.10 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ  

1.11 นิติบุคคลอื2นตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ2มเติม  

 

2. หลกัทรพัยที์2ใหย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยที์2อยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยที์2 

ธปท. ทาํหนา้ที2เป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ 

 

3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการตอ้งดาํเนินการดงันี	   
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3.1 ดาํเนินการใหมี้การวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื2อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น

หลกัประกนัดงันี	   

3.1.1 เงินสด  

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย  

3.1.3 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั	น ที2 ธพ. บง. หรือธนาคารที2มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 นเป็นผู้

มีภาระผกูพนั  

3.1.4 B/E หรือ P/N ที2 TSFC เป็นผูอ้อก ที2มีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตั �วไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตั �วและ

เป็นตั �วที2ถึงกาํหนดใชเ้งินเมื2อทวงถามหรือเมื2อไดเ้ห็น  

3.1.5 B/E หรือ P/N ที2มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที2ออก ซึ2งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	   

3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที2เป็น issuer rating ตอ้งเป็น 

credit rating ที2ไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั	นดว้ย  

3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.6 ตราสารหนี	 ที2มี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.7 หนังสือคํ	าประกนัที2 ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื2อเป็นประกนัการคืนหลกัทรพัยใ์หแ้ก่กองทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ที2มีรายชื2ออยูใ่นดชันี SET50 ทั	งนี	  ในกรณีที2กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน

ตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้ 

3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)  

3.2 ดาํเนินการใหก้องทุนมีกรรมสิทธิvหรือครอบครองหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 หรือดาํเนินการโดยวิธีอื2นซึ2งจะมี

ผลให ้บริษัทจดัการ สามารถบงัคบัชาํระหนี	 เอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั  

3.3 หา้มนําหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 ที2กองทุนมีกรรมสิทธิvไปโอนหรือขายต่อหรือทาํใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม

หลกัประกนันั	นได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัชาํระหนี	 ตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์นั	นเอง  

3.4 ดาํรงมลูค่าหลกัประกนั ณ สิ	 นวนั มากกว่าหรือเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยที์2ใหย้มื  

3.5 ในกรณีที2หลกัประกนัเป็นเงินสด ใหนํ้าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทีในทรพัยสิ์นดงันี	   

3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที2มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 น  

3.5.2 บตัรเงินฝากหรือ P/N ดงันี	   

3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือ P/N ที2 ธพ. บง. หรือธนาคารที2มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 นเป็นผูมี้ภาระ

ผกูพนั  

3.5.2.2 P/N ที2 TSFC เป็นผูอ้อก ที2มีกาํหนดวนัใชเ้งินตามตั �วไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตั �วและ

เป็นตั �วที2ถึงกาํหนดใชเ้งินเมื2อทวงถามหรือเมื2อไดเ้ห็น  

3.5.2.3 P/N ที2มีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัที2ออก ซึ2งมี credit rating อยา่งหนึ2งอยา่งใดดงันี	   

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีที2เป็น issuer 

rating ตอ้งเป็น credit rating ที2ไดม้าจากการจดั 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 ใหใ้ชส้ญัญาที2มีลกัษณะและสาระสาํคญัของสญัญาตามประกาศสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้กาํหนดเกี2ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื

หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
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สว่นที1 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี�   
1. ประเภท underlying derivatives ที2กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใดอยา่งหนึ2งหรือหลาย

อยา่งดงันี	   

1.1 ทรพัยสิ์นที2กองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนที2 1 – 5  

1.2 อตัราดอกเบี	 ย  

1.3 อตัราแลกเปลี2ยนเงิน  

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  

1.5 ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที2มีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 

1.6 ดชันีที2มีองคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 underlying อื2นตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ2มเติม 

  

ในกรณีที2 derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที2อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) 

หรือราคาสญัญาซื	 อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั	น  ทั	งนี	  ราคาของ underlying อื2นที2ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที2

เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที2ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

 

2. เงื2อนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื2อ  

2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี2ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที2จะลงทุนไวอ้ยา่ง

ชดัเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	   

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ2งเป็น ธพ. ธนาคารที2มี

กฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 น ตวัแทนซื	 อขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives  

2.3 ในกรณีที2จะตอ้งมีการชาํระหนี	 ดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื2อ derivatives สิ	 นสุดลง สินคา้นั	นตอ้งเป็นทรพัยสิ์น

ที2กองทุนสามารถลงทุนได ้ทั	งนี	  ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรือมีหนา้ที2ส่งมอบสินคา้นั	นก็ตาม  

 

3. หลกัเกณฑเ์พิ2มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที2 derivatives มี underlying เป็นดชันีตามขอ้ 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงันี	   

3.1 เป็นดชันีที2มีการกาํหนดวิธีการคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยั

ต่าง ๆ ที2นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมีการคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี 

ทั	งนี	  underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีการเคลื2อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระดว้ย  

3.2 เป็นดชันีที2มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	   

3.2.1 ดชันีที2มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที2มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ2งดงันี	   

3.2.1.1 ดชันีที2องคป์ระกอบแต่ละตวัมีนํ	าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของนํ	าหนักทั	งหมด  

3.2.1.2 ดชันีที2องคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ2งมีนํ	าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของนํ	าหนักทั	งหมด  

ในกรณีที2เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื2นตอ้งมีนํ	าหนักไม่เกินอตัราที2กาํหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายนํ	าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที2

เกี2ยวขอ้งกบัทองคาํหรือนํ	ามนัดิบมาพิจารณา  

3.2.2 ดชันีอื2นใดนอกจากขอ้ 3.2.1 ที2เป็นไปตามเงื2อนไขครบถว้นดงันี	   

3.2.2.1 เป็นดชันีที2มีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที2กองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  
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3.2.2.2 เมื2อคาํนวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหนึ2งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ

สญัญานั	นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั	น  

 

3.3 เป็นดชันีที2ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที2มีความน่าเชื2อถือและทาํหนา้ที2ไดอ้ยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ ทั	งนี	  

หากปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย  

3.4 มีการแสดงดชันีนั	น ๆ อยา่งต่อเนื2องเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสื2อที2มีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ ์ 

3.5 ในกรณีที2เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงาน

ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคาํนวณจากราคาสินคา้และบริการที2บริษัทจดัการ แสดงใหเ้ห็นไดว้่า

วิธีการคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ทรพัยสิ์นที2เพียงพอต่อการชาํระหนี	 ตามภาระผกูพนั (cover rule)  

บริษัทจดัการจะจดัใหมี้ทรพัยสิ์นของกองทุนที2มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจาํนวนที2เพียงพอต่อภาระที2กองทุนอาจ

ตอ้งชาํระหนี	 ตามขอ้ตกลงเมื2อ derivatives สิ	 นสุดลงไวต้ลอดเวลาที2ไดล้งทุนใน derivatives นั	น และเป็นไปตามที2

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 

5. หลกัเกณฑเ์พิ2มเติมสาํหรบัการลงทุนที2มีวตัถุประสงคเ์พื2อการลดความเสี2ยง  

ในกรณีที2บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที2 underlying ไม่ใช่สิ2งเดียวกบัทรพัยสิ์นที2จะลดความเสี2ยง การลงทุนใน 

derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 

6. หลกัเกณฑเ์พิ2มเติมสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจดัการ ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี	   

6.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ2งคาํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัที2 15 

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั	งนี	  ในกรณีที2วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการ ใหค้าํนวณและแจง้

มลูค่ายุติธรรมภายในวนัทาํการถดัไป  

6.2 ในกรณีที2เกิดเหตุการณที์2ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ2ง

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดัการทราบทนัที  

6.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ2งยนิยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เมื2อ บริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 

 

7. หลกัเกณฑเ์พิ2มเติมสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  

บริษัทจดัการ ตอ้งปฏบิติัตามเงื2อนไขดงันี	   

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื2อการลดความเสี2ยงเท่านั	น  

7.2 เขา้เป็นคูส่ญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที2มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึ2ง

อยา่งใด ดงันี	   

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ2งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้	 อประกนัความเสี2ยงดา้นเครดิตที2เกี2ยวขอ้งกบั

ความสามารถในการชาํระหนี	 ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นั	น โดยคู่สญัญาที2อยูใ่นฐานะผูข้ายประกนั

ความเสี2ยงมีภาระผกูพนัที2จะตอ้งชาํระเงินตามขอ้ตกลงซื	 อประกนัความเสี2ยงเมื2อเกิด credit event ขึ	 นโดยจะมีผลให้

ขอ้ตกลงซื	 อประกนัความเสี2ยงครบกาํหนดทนัที (ในกรณีที2ไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะสิ	 นสุดในวนัครบกาํหนด

ตามปกติ) ทั	งนี	  ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี
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หลายรายการซึ2งกาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสี2ยงมีหน้าที2ชาํระหนี	 เมื2อเกิด credit event ขึ	 นกบั obligation รายการ

ใดรายการหนึ2งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื2อเกิด credit event ขึ	 นกบั obligation รายการใดรายการ

หนึ2งในกลุ่ม obligation ซึ2งจะมีการชาํระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายนั	น แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื2อ

เกิด credit event ขึ	 นกบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ2งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้	 อประกนัความเสี2ยงของสินทรพัย์

อา้งอิงที2เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที2จะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเสี2ยงมีภาระผกูพนัที2

จะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงที2หรืออตัราลอยตวัที2อา้งอิงกบัอตัราดอกเบี	 ยตามที2จะตกลงกนั และส่วนที2ลดลง (ถา้มี) 

ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง เพื2อแลกกบัการที2ผูซื้	 อประกนัความเสี2ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที2เพิ2มขึ	 น 

(ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเสี2ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ

กาํหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที2กาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สญัญามาตรฐานอื2นตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ2งมีขอ้ตกลงที2มีลกัษณะดงันี	   

7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

หรือกฎหมายอื2น  

7.3.2 ไม่มีขอ้กาํหนดที2ทาํใหสิ้ทธิที2กาํหนดไวใ้นตราสารหนี	 หรือสญัญาซื	 อขายล่วงหน้าที2 credit 

derivatives นั	นอา้งอิงเสื2อมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีขอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื2น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื2นที2จะลงทุนในต่างประเทศ :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอื2น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื2นอยา่งใด

อยา่งหนึ2งหรือหลายอยา่งตามที2ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด

ดงัต่อไปนี	  เวน้แต่ในกรณีที2คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมี

ประกาศแกไ้ขหรือเพิ2มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื2น 

หากเป็นการลงทุนในตราสารหรือสญัญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสญัญาดงักล่าวตอ้งเสนอขายหรือเป็นการทาํ

สญัญาในประเทศที2มีหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยที์2เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที2

มีการซื	 อขายในตลาดซื	 อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศที2เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที2จดัตั	งและ

เสนอขายใน GMS 

สว่นที1 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินตา่งประเทศทั 1วไป  
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 ใบสาํคญัแสดงสิทธิที2จะซื	 อหุน้กู ้ 

1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที2มี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 
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1.1.8 ตราสารหนี	 อื2นที2มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัตราสารหนี	 ตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที2สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ2มเติม  

 
2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน  
ทรพัยสิ์นที2บริษัทจดัการจะสามารถลงทุนไดต้ามขอ้ 1. ตอ้งมีคุณสมบติัของตราสารตามหลกัเกณฑที์2ครบถว้น ดงันี	   

    2.1 ไม่มีขอ้กาํหนดหรือเงื2อนไขที2ทาํใหผู้ล้งทุนมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทุนในตราสาร  

 2.2 สามารถเปลี2ยนมือได ้(รวมถึงกรณีที2เป็น B/E หรือ P/N ที2มีเงื2อนไขหา้มเปลี2ยนมือแต่กองทุนไดด้าํเนินการให้

มีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวิธีการที2กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื2อนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผูอ้อก

ตราสารได)้  

 2.3 มีขอ้มลูเกี2ยวกบัตราสารที2บริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พื2อนํามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้

อยา่งสมํ 2าเสมอ และมีขอ้มลูราคาที2สะทอ้นมลูค่ายุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูที2เชื2อถือไดซึ้2ง

จดัทาํตามหลกัวิชาการอนัเป็นที2ยอมรบัในระดบัสากล 
   2.4  ในกรณีที2เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที2ออกตราสารดงักล่าวเพื2อชาํระหนี	 การคา้  B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้ง
มีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงันี	   
 2.4.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
 2.4.2  ธนาคารออมสิน  
 2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 
 2.4.4  ธนาคารเพื2อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
 2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
 2.4.6  ธนาคารเพื2อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
 2.4.7  ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  
 2.4.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศที2มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทั	งนี	  การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ั 2งจา่ยหรือผูอ้อกตั �ว ทั	งจาํนวนรวมถึง

ดอกเบี	 ย (ถา้มี) ตามที2ระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 

 

สว่นที1 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS 

กรณีเป็นหน่วยที1การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายตา่งประเทศ ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงันี	  

 1.1 มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้กาํหนดสาํหรบัตราสารทางการเงินทั 2วไปใน
ส่วนที2 1 ขอ้ 2.1 - 2.3  

 1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที2มีลกัษณะดงันี	  

 1.2.1  การออกและการเสนอขายอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานต่างประเทศที2กาํกบัดแูลดา้น

หลกัทรพัยแ์ละตลาดซื	 อขายหลกัทรพัยซึ์2งเป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที2

มีการซื	 อขายในตลาดซื	 อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศที2เป็นสมาชิกของ WFE  

 1.2.2  CIS operator ของกองทุนดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลของหน่วยงานกาํกบัดแูลที2เป็นสมาชิกสามญั

ของ IOSCO    

  1.2.3  ในกรณีที2กองทุนรวมไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดงักล่าว

ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑก์ารกาํกบัดแูล การออก การเสนอขาย และการจดัการสาํหรบักองทุนเพื2อผูล้งทุนรายยอ่ย

ของประเทศนั	น 
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1.3 ประเทศที2กาํกบัดแูลการเสนอขายหน่วยดงักล่าวมีมาตรการใหค้วามคุม้ครองผูล้งทุนอยา่งเพียงพอ ทั	งนี	  ตาม

รายชื2อประเทศที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กาํหนด 

 1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวมในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดงักล่าวตอ้งมีการจาํกดั
การกูย้มืไวเ้ฉพาะกรณีมีเหตุจาํเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั 2วคราวเท่านั	น และมีนโยบายการลงทุนดงันี	  

(ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ2งเป็นกองทุนรวมทองคาํที2ลงทุนในทองคาํแท่ง)      
  1.4.1 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นซึ2งเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัที2กองทุนรวมสามารถลงทุนไดใ้นสดัส่วน

มากกว่าหรือเท่ากบั 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั	น 

  1.4.2 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื2อใชว้ธีิคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 

entity limit ของกองทุนรวมนั	น ทั	งนี	  หลกัเกณฑด์งักล่าวไม่ใชก้บักรณีทรพัยสิ์นที2เป็น SIP 

  1.4.3 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื2อใชว้ธีิคาํนวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

product limit สาํหรบัทรพัยสิ์นที2เป็น SIP ของกองทุนรวมนั	น 

  1.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที2เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนรวมนั	น 

 
สว่นที1 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  
ตอ้งเป็นเงินฝากในสถาบนัการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงันี	   

1. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที2ประเทศไทยเป็นสมาชิก  

2. สถาบนัการเงินต่างประเทศที2มีลกัษณะทาํนองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 3.13.1 ส่วนที2 3 : ทรพัยสิ์นประเภทเงิน

ฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ขอ้ 1. - 9. 

 

สว่นที1 4 : ธุรกรรมประเภทการซื� อโดยมีสญัญาขายคืนในตา่งประเทศ (reverse repo)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑที์2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

 

สว่นที1 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัยใ์นตา่งประเทศ (securities lending)  
โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑที์2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด 

  

สว่นที1 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในตา่งประเทศ ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงันี�   
1. ประเภท underlying derivatives ที2กองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใดอยา่งหนึ2งหรือหลาย

อยา่งดงันี	   

 1.1 ทรพัยสิ์นที2กองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนที2 1 - 5  

 1.2 อตัราดอกเบี	 ย  

 1.3 อตัราแลกเปลี2ยนเงิน  

 1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  

 1.5 ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีที2มีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 

 1.6 ดชันีที2มีองคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

 1.7 underlying อื2นตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนดเพิ2มเติม  

 

ในกรณีที2 derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาที2อา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) 

หรือราคาสญัญาซื	 อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั	น  ทั	งนี	  ราคาของ underlying อื2นที2ไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ที2
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เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นที2ยอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

 

2. เงื2อนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะดาํเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื2อ  

 2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี2ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที2จะลงทุนไวอ้ยา่ง

ชดัเจนในโครงการ  

 2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	   

 2.2.1 derivatives on organized exchange  

 2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ2งเป็นนิติบุคคลที2ไดร้บัอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจ derivatives ที2อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดแูลโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลดา้นหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยที์2

เป็นสมาชิกสามญัของ IOSCO หรือที2เป็นสมาชิกของ WFE  

 2.3 ในกรณีที2จะตอ้งมีการชาํระหนี	 ดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื2อ derivatives สิ	 นสุดลง สินคา้นั	นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที2

กองทุนสามารถลงทุนได ้ทั	งนี	  ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูมี้สิทธิรบัมอบหรือมีหนา้ที2ส่งมอบสินคา้นั	นก็ตาม  

 

3. หลกัเกณฑเ์พิ2มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีที2 derivatives มี underlying เป็นดชันีตามขอ้ 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงันี	   

 3.1 เป็นดชันีที2มีการกาํหนดวธีิการคาํนวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยัต่าง 

ๆ ที2นํามาใชใ้นการคาํนวณ และมีการคาํนวณดชันีใหเ้ป็นปัจจบุนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี ทั	งนี	  

underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีการเคลื2อนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอสิระดว้ย  

 3.2 เป็นดชันีที2มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	   

 3.2.1 ดชันีที2มีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีที2มีลกัษณะใดลกัษณะหนึ2งดงันี	   

 3.2.1.1 ดชันีที2องคป์ระกอบแต่ละตวัมีนํ	าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของนํ	าหนักทั	งหมด  

 3.2.1.2 ดชันีที2องคป์ระกอบตวัใดตวัหนึ2งมีนํ	าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของนํ	าหนักทั	งหมด  

ในกรณีที2เป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื2นตอ้งมีนํ	าหนักไม่เกินอตัราที2กาํหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายนํ	าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งนําองคป์ระกอบที2เกี2ยวขอ้งกบัทองคาํหรือ

นํ	ามนัดิบมาพิจารณา  

  3.2.2 ดชันีอื2นใดนอกจากขอ้ 3.2.1 ที2เป็นไปตามเงื2อนไขครบถว้นดงันี	   

 3.2.2.1 เป็นดชันีที2มีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาที2กองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  

 3.2.2.2 เมื2อคาํนวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหนึ2งวา่กองทุนลงทุนในตราสารหรือสญัญา

นั	นโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนนั	น  

 3.3 เป็นดชันีที2ไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัที2มีความน่าเชื2อถือและทาํหนา้ที2ไดอ้ยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ ทั	งนี	  

หากปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้มาตรการป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย  

 3.4 มีการแสดงดชันีนั	น ๆ อยา่งต่อเนื2องเป็นประจาํทุกวนัทาํการผ่านสื2อที2มีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ ์ 

 3.5 ในกรณีที2เป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงาน

ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคาํนวณจากราคาสินคา้และบริการที2บริษัทจดัการแสดงใหเ้ห็นไดว้่า

วิธีการคาํนวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหมี้ทรพัยสิ์นที2เพียงพอต่อการชาํระหนี	 ตามภาระผกูพนั (cover rule)  

บริษัทจดัการตอ้งจดัใหมี้ทรพัยสิ์นของกองทุนที2มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจาํนวนที2เพียงพอต่อภาระที2กองทุนอาจ
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ตอ้งชาํระหนี	 ตามขอ้ตกลงเมื2อ derivatives สิ	 นสุดลงไวต้ลอดเวลาที2ไดล้งทุนใน derivatives นั	น และเป็นไปตามที2

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 

5. หลกัเกณฑเ์พิ2มเติมสาํหรบัการลงทุนที2มีวตัถุประสงคเ์พื2อการลดความเสี2ยง  

ในกรณีที2บริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ที2 underlying ไม่ใช่สิ2งเดียวกบัทรพัยสิ์นที2จะลดความเสี2ยง การลงทุนใน 

derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด  

 

6. หลกัเกณฑเ์พิ2มเติมสาํหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจดัการจะจดัใหมี้ขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงันี	   

 6.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหนึ2งคาํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัที2 15 และ

วนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั	งนี	  ในกรณีที2วนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดทาํการของบริษัทจดัการ ใหค้าํนวณและแจง้มลูค่า

ยุติธรรมภายในวนัทาํการถดัไป  

 6.2 ในกรณีที2เกิดเหตุการณที์2ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยสาํคญั ใหคู้ส่ญัญาอีกฝ่ายหนึ2ง

คาํนวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทนัที  

 6.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ2งยนิยอมใหมี้การลา้งฐานะ derivatives เมื2อบริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 

 

7. หลกัเกณฑเ์พิ2มเติมสาํหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  

บริษัทจดัการตอ้งปฏบิติัตามเงื2อนไขดงันี	   

 7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื2อการลดความเสี2ยงเท่านั	น  

 7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ที2มีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหนึ2ง

อยา่งใด ดงันี	   

 7.2.1 Credit Default Swap : ซึ2งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้	 อประกนัความเสี2ยงดา้นเครดิตที2เกี2ยวขอ้งกบั

ความสามารถในการชาํระหนี	 ตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation นั	น โดยคู่สญัญาที2อยูใ่นฐานะผูข้ายประกนั

ความเสี2ยงมีภาระผกูพนัที2จะตอ้งชาํระเงินตามขอ้ตกลงซื	 อประกนัความเสี2ยงเมื2อเกิด credit event ขึ	 นโดยจะมีผลให้

ขอ้ตกลงซื	 อประกนัความเสี2ยงครบกาํหนดทนัที (ในกรณีที2ไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะสิ	 นสุดในวนัครบกาํหนด

ตามปกติ) ทั	งนี	  ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มี

หลายรายการซึ2งกาํหนดใหผู้ข้ายประกนัความเสี2ยงมีหน้าที2ชาํระหนี	 เมื2อเกิด credit event ขึ	 นกบั obligation รายการ

ใดรายการหนึ2งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื2อเกิด credit event ขึ	 นกบั obligation รายการใดรายการ

หนึ2งในกลุ่ม obligation ซึ2งจะมีการชาํระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายนั	น แต่ขอ้ตกลงจะครบกาํหนดเมื2อ

เกิด credit event ขึ	 นกบั obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)  

 7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ2งไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซื้	 อประกนัความเสี2ยงของสินทรพัยอ์า้งอิงที2

เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที2จะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งองิ โดยผูข้ายประกนัความเสี2ยงมีภาระผกูพนัที2จะจ่าย

ผลตอบแทนในอตัราคงที2หรืออตัราลอยตวัที2อา้งอิงกบัอตัราดอกเบี	 ยตามที2จะตกลงกนั และส่วนที2ลดลง (ถา้มี) ของ

มลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง เพื2อแลกกบัการที2ผูซื้	 อประกนัความเสี2ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที2เพิ2มขึ	 น (ถา้

มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเสี2ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกาํหนด

สญัญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

 7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามที2กาํหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สญัญามาตรฐานอื2นตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ2งมีขอ้ตกลงที2มีลกัษณะดงันี	   
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 7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือ

กฎหมายอื2น  

 7.3.2 ไม่มีขอ้กาํหนดที2ทาํใหสิ้ทธิที2กาํหนดไวใ้นตราสารแห่งหนี	 หรือสญัญาซื	 อขายล่วงหนา้ที2 credit derivatives 

นั	นอา้งอิงเสื2อมเสียไป  

          7.3.3 ไม่มีขอ้กาํหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื2น เพื2อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไวซึ้2งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื2น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื2นเพื2อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม ตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาํหนดดงัต่อไปนี	  

ในกรณีที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปลี2ยนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษทัจดัการจะลงทุนให้

เป็นไปตามประกาศที2แกไ้ขดว้ย 

สว่นที1 1 : อตัราสว่นการลงทุนที1คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (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 2ากว่า 

2 อนัดบัแรก 
ไม่เกิน 35% 

3 หน่วย CIS  ไม่จาํกดัอตัราส่วน 
4 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที2ผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	  

4.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

4.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั	งนี	  เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที2รฐับาล

เป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

หรือ 

ไม่เกิน 10% เมื2อเป็นการลงทุนในต่างประเทศ

หรือผูมี้ภาระผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยูต่่างประเทศ 

โดยเลือกใช ้credit rating แบบ national scale 
5 ตราสารที2มีลกัษณะครบถว้นดงันี	  

5.1  เป็นตราสารหนี	 ที2ผูอ้อกจดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ  
       ธพ. ต่างประเทศที2ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน 
       ประเทศไทย 
5.2  เป็นตราสารที2มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	  
       5.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

5.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั 2วไปโดยมี
รายละเอียดตามแบบ filing      

5.2.3  ในกรณีที2เป็นตราสารที2มีกาํหนดวนัชาํระหนี	 น้อยกว่าหรือ 
 เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัที2ลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะ 
ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสาร
ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงันี	  

                 5.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ 
                              สถาบนัการเงิน  

ไม่เกินอตัราดงันี	  แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 
(3) 20%  หรือ 
(4) นํ	าหนักของตราสารที2ลงทุนใน  

 benchmark + 5% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
                 5.2.3.2  ธนาคารออมสิน  
                 5.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

 5.2.3.4  ธนาคารเพื2อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร    

                 5.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื2อที2อยูอ่าศยั  
 5.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  
 5.2.3.7  ธนาคารเพื2อการส่งออกและนําเขา้แห่ง

ประเทศไทย  
                 5.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
                 5.2.3.9  บล. 
5.3  เสนอขายในประเทศไทย  
5.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

5.5  ในกรณีที2เป็นตราสารที2มีกาํหนดวนัชาํระหนี	 มากกวา่ 397 วนั  

       นับแต่วนัที2ลงทุน ตอ้งขึ	 นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ  

       regulated market  
6 ทรพัยสิ์นดงันี	   

6.1  ตราสารที2มีลกัษณะครบถว้นดงันี	   

 6.1.1  เป็นตราสารหนี	  ที2ผูอ้อกจดัตั	งขึ	 นตามกฎหมายไทย และ 

เสนอขายตราสารนั	นในต่างประเทศ หรือผูอ้อกจดัตั	ง  

ขึ	 นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. 

ต่างประเทศที2ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน

ประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 

 6.1.2  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade  

 6.1.3  เป็นตราสารที2มีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ2งดงันี	  

           6.1.3.1 ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือใน 

                           ตลาดซื	 อขายหลกัทรพัยต่์างประเทศ 
                6.1.3.2 ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทั 2วไปโดยมี  
                           รายละเอียดตามแบบ filing 

6.1.3.3 ในกรณีที2เป็นตราสารที2มีกาํหนดวนัชาํระหนี	   

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัที2

ลงทุน และไม่ไดมี้ลกัษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 

6.1.3.2 ผูมี้ภาระผกูพนัตามตราสารดงักล่าว

ตอ้งเป็นบุคคลดงันี	  
     6.1.3.3.1 บุคคลตามขอ้ 5.2.3.1 –  5.2.3.9 
      6.1.3.3.2  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ 

                                          ที2ประเทศไทยเป็นสมาชิก 
      6.1.3.3.3  สถาบนัการเงินต่างประเทศที2มี 

                                          ลกัษณะทาํนองเดียวกบับุคคล 
                   ตามขอ้ 6.1.3.3.1 – 6.1.3.3.2      

รวมกนัไม่เกินอตัราดงันี	  แลว้แต่อตัราใดจะสงู

กว่า 
(3) 15% หรือ ไม่เกิน10% เมื2อเป็นการ

ลงทุนในต่างประเทศหรือผูมี้ภาระ
ผกูพนัมีภมิูลาํเนาอยูต่่างประเทศ โดย
เลือกใช ้credit rating แบบ national 
scale หรือ 

(4) นํ	าหนักของทรพัยสิ์นที2ลงทุน 
ใน benchmark + 5%  
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
  6.1.4 ในกรณีที2เป็นตราสารที2มีกาํหนดวนัชาํระหนี	 มากกว่า 397 

วนันับแต่วนัที2ลงทุน ตอ้งขึ	 นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ          
regulated market        

6.2  ธุรกรรมดงันี	  ที2คูส่ญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 
grade 

       6.2.1  reverse repo 
      6.2.2  OTC derivatives 

7 ทรพัยสิ์นอื2นนอกเหนือจากที2ระบุในขอ้ 1 - ขอ้ 6 (SIP) รวมกนัไม่เกิน 5% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี	  ไม่มีขอ้กาํหนดเกี2ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ
คู่สญัญา แลว้แต่กรณี                 
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื2อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
2. derivatives on organized exchange 

สว่นที1 2 : อตัราสว่นการลงทุนที1คาํนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทที2อยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคูส่ญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

     

ไม่เกินอตัราใดอตัราหนึ2งดงันี	  แลว้แต่อตัราใดจะ

สงูกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  นํ	าหนักของทรพัยสิ์นที2ลงทุนใน  

      benchmark + 10% 
หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงันี	  ไม่มีขอ้กาํหนดเกี2ยวกบั group limit  
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื2อการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
2. derivatives on organized exchange 

สว่นที1 3 : อตัราสว่นการลงทุนที1คาํนวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที2นิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ั 2งจ่าย หรือคูส่ญัญา ดงันี	  

1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที2มีกฎหมายเฉพาะจดัตั	งขึ	 น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเชื2อที2อยูอ่าศยั 
(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นที2กองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธิvมาจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉลี2ยในรอบปีบญัชี เวน้แต่

เป็นกองทุนที2มีอายุโครงการน้อยกว่า1 ปี ใหเ้ฉลี2ย 

ตามรอบอายุกองทุน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนที2อายุกองทุน  

  คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน  ทั	งนี	  

เฉพาะกองทุนที2มีอายุโครงการมากกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงันี	  

2.1  B/E หรือ P/N ที2มีเงื2อนไขหา้มเปลี2ยนมือแต่กองทุนรวมได้

ดาํเนินการใหมี้การรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการ

รวมกนัไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 
ที2กฎหมายกาํหนด หรือมีเงื2อนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผู้

ออกตราสารได ้

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที2มีระยะเวลาการฝากเกิน 

12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนนี	  
 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ที2

ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที2มีอายุ

ไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการ

ลงทุนใน derivatives เพื2อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายุสอดคลอ้งกบัอายุ

กองทุน) 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
4 securities lending   ไม่เกิน 25% 
5 total SIP ซึ2งไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 7 ในส่วนที2 1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนที2คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  
แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี	 ที2มีลกัษณะตาม 6.1.3 และ  6.1.4 ของขอ้ 6 
ในส่วนที2 1: อตัราส่วนการลงทุนที2คาํนวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือ
คู่สญัญา (single entity limit) ที2มี credit rating อยูใ่นระดบัตํ 2ากวา่ 
investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น 
6 derivatives 

การเขา้ทาํธุรกรรม  

derivatives ที2มี 

วตัถุประสงคเ์พื2อการลดความ

เสี2ยง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเสี2ยงที2มีอยู ่ 

หมายเหตุ : สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื2อการดาํเนินงานของกองทุนรวมไม่มี

ขอ้กาํหนดเกี2ยวกบั product limit 

สว่นที1 4 : อตัราสว่นการลงทุนที1คาํนวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที1ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 ตราสารหนี	 ของผูอ้อกรายใดรายหนึ2ง  

(ไม่รวมถึงตราสารหนี	 ภาครฐัไทย 

หรือตราสารหนี	 ภาครฐัต่างประเทศ) 

 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหนี	 สินทางการเงิน (financial liability) ของ

ผูอ้อกตราสารรายนั	น ตามที2เปิดเผยไวใ้นงบการเงินสาํหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด โดยไม่ใหนั้บรวมมลูค่าหนี	 สินดงักล่าวของเจา้หนี	 ที2มีความ

เกี2ยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงินกูย้มืจากกิจการที2เกี2ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

 

ทั	งนี	  ในกรณีที2ผูอ้อกตราสารไม่มีหนี	 สินทางการเงินตามที2เปิดเผยไวใ้นงบ

การเงินสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด (รวมถึงกรณียงัไม่ครบ

กาํหนดการจดัทาํงบการเงินในครั	งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ชอ้ตัราส่วน
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้นี	 ของผู้

ออกรายนั	นเป็นรายครั	ง  เวน้แต่ในกรณีที2ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื2นแบบ 

filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น

รายโครงการ 

 
1.2 ในกรณีที2กองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้นี	 โดยเป็นตราสารที2ออกใหม่
และมี credit rating อยูใ่นระดบัตํ 2ากว่า investment grade หรือไม่มี credit 
rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื2อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัท
จดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย
ตราสารดงักล่าวเป็นรายครั	ง เวน้แต่กรณีที2ผูอ้อกตราสารไดมี้การยื2นแบบ 
filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น
รายโครงการ 
 (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารที2ออกโดยบุคคลดงันี	   
       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน 
       2. ธนาคารออมสิน 
       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
       4. ธนาคารเพื2อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
       5. บรรษัทตลาดรองสินเชื2อที2อยูอ่าศยั 
       6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
          แห่งประเทศไทย  
       7. ธนาคารเพื2อการส่งออกและนําเขา้แห่งประเทศไทย  
       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

       9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศที2ประเทศไทยเป็นสมาชิก 

       11. สถาบนัการเงินต่างประเทศที2มีลกัษณะทาํนองเดียวกบั 

           บุคคลตาม 1. – 9.) 
2 หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ2ง - ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจาํนวนหน่วย CIS ทั	งหมดของกองทุนรวม หรือ

กองทุน CIS ต่างประเทศ ที2ออกหน่วยนั	น   
- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงันี	  

   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที2มีลกัษณะครบถว้นดงันี	  

   โดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

    (1) มีขนาดเล็ก 

    (2) จดัตั	งขึ	 นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

    (3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 
ทั	งนี	  การคาํนวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที2แกไ้ขเพิ2มเติม 
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สว่นที1 5 การดาํเนินการเมื1อการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์1กาํหนด 
(1) ในกรณีที2กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑที์2กาํหนด แต่ต่อมาทรพัยสิ์นที2ลงทุนมีคุณสมบติัที2

เปลี2ยนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบติัในการเป็นทรพัยสิ์นที2กองทุนสามารถลงทุนไดอ้ีกต่อไป บริษัทจดัการจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปนี	  

(1.1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี2ยวกบัชื2อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที2ทรพัยสิ์นขาด

คุณสมบติั และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั	งจดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการ

ถดัจากวนัที2เกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวที้2บริษัทจดัการ 

(1.2)  จาํหน่ายทรพัยสิ์นที2ขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั แต่

ตอ้งไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วนันับแต่วนัที2ทรพัยสิ์นนั	นขาดคุณสมบติั เวน้แต่เป็นกรณีตามส่วนที2 5 ขอ้ (4) 

(1.3)  เมื2อบริษัทจดัการสามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นที2ขาดคุณสมบติั หรือทรพัยสิ์นที2ขาดคุณสมบติัมี

คุณสมบติัเปลี2ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑที์2กาํหนดแลว้ บริษัทจดัการจะจดัทาํรายงานขอ้มลูเกี2ยวกบัชื2อ 

จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัที2ไดจ้าํหน่ายทรพัยสิ์นนั	นออกไปหรือวนัที2ทรพัยสิ์นมีการ

เปลี2ยนแปลงคุณสมบติั แลว้แต่กรณี และใหจ้ดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั	งจดัส่งใหผู้ด้แูล

ผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที2เกิดกรณีดงักล่าว 

 

(2) ในกรณีที2ทรพัยสิ์นในขณะที2กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที2กาํหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัทาํการติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ2ม บริษัทจดัการจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปนี	  

  (2.1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี2ยวกบัประเภท จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัที2การลงทุน

ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน์ 

ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวที้2บริษัทจดัการ 

  (2.2)  ไม่ลงทุนเพิ2มเติมในทรพัยสิ์นที2เกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุนที2กาํหนด 

  (2.3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที2กาํหนดภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงันี	   เวน้แต่เป็นกรณีตามส่วนที2 5 ขอ้ (4) 

(ก)  30 วนันับแต่วนัสิ	 นรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีที2ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที2คาํนวณ

ตามประเภททรพัยสิ์น สาํหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั �วแลกเงินหรือตั �วสญัญาใช้

เงิน ตามส่วนที2 3 ขอ้ 1 

(ข)  90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว สาํหรบักรณีอื2นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนที2 5 ขอ้ 

(2) (2.3) (ก) 

(2.4)  เมื2อบริษัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที2กาํหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้ง

จดัทาํรายงานขอ้มลูเกี2ยวกบัชื2อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัที2สามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.  รวมทั	งจดัส่งต่อผูด้แูล

ผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที2มีการแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั	น 

 

(3) ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามขอ้ (2) ในส่วนที2เป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของ

กองทุนต่างประเทศที2มีอตัราส่วนการลงทุนที2คาํนวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการที2ลงทุน (concentration limit) 

เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั	น

เป็นเวลา 5 วนัทาํการติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ2ม ใหบ้ริษัทจดัการดาํเนินการดงัต่อไปนี	  
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              (3.1)  จดัทาํรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี2ยวกบัประเภท จาํนวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัที2การ

ลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัทาํการ

นับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวที้2บริษัทจดัการ 

 (3.2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นสาํคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

 (3.3)  เมื2อบริษัทจดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที2กาํหนดแลว้ใหจ้ดัทาํรายงานขอ้มลู

เกี2ยวกบัชื2อ จาํนวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัที2สามารถแกไ้ขได ้และจดัส่งรายงานต่อ

สาํนักงานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที2มีการแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนนั	น 

 

(4) ในกรณีที2กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนที2กาํหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปนี	  จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ (2) ในส่วนที2 5 การดาํเนินการเมื2อการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์2กาํหนด โดยอนุโลม  

              (4.1) กรณีที2กองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสดัส่วนที2มีอยูเ่ดิมนั	น  

              (4.2) กรณีที2กองทุนไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบริจาค  

 

(5) ในกรณีที2มีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจาํเป็นอื2นใดทาํใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขเพื2อใหก้ารลงทุน

เป็นไปตามหลกัเกณฑที์2กาํหนดในขอ้ (1)(1.2) หรือขอ้ (2) (2.3)(ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการ

ดาํเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจดาํเนินการตามความเหมาะสมได้

โดยตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั และตอ้งส่งรายงานเกี2ยวกบัการดาํเนินการของบริษัทจดัการในเรื2อง

ดงักล่าวต่อสาํนักงาน ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาที2ตอ้งแกไ้ขให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ทั	งนี	  ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสามารถ

ดาํเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทจดัการแทนได ้

 

สว่นที1 6 การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 
(1) ในกรณีที2กองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี	  

(1.1)  จดัทาํรายงานเกี2ยวกบัการลงทุนที2ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทั	งเหตุผลที2ทาํใหมี้การ

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  รวมทั	งจดัส่งต่อผูด้แูล

ผลประโยชน์ ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที2ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บสาํเนารายงานไวที้2บริษัท

จดัการ 

(1.2)  ดาํเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดาํเนินการ

เปลี2ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั	งนี	  ตามหลกัเกณฑที์2กาํหนดในขอ้ (2)  

(2)  ในกรณีที2การลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จดัการจะดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัที2

สดัส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน

ใหเ้ปลี2ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว 

ในการเปลี2ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ2ง บริษทัจดัการจะจดัใหมี้วิธีการในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วย
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ลงทุนเดิมในการที2จะออกจากกองทุนรวมก่อนที2การเปลี2ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใชบ้งัคบั โดยวธีิการ

ดงักล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน  รวมทั	งเมื2อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนให้

เปลี2ยนแปลงประเภทของกองทุนแลว้ บริษัทจดัการจะงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปลี2ยนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีที2ครบกาํหนด 90 วนันับแต่วนัที2สดัส่วนการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี2ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บริษัทจดัการ

จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนนั	นเพิ2มเติม 

 
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  
 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

 

4.3. รายละเอียดเพิ2มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

ไม่มี  

 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั�งแรก :  
 

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื	 อคืน 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรก :  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนทั 2วไปในราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขาย

ที2ระบุในหนังสือชี	 ชวน โดยบริษทัจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั	งนี	  หากมี

การสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนครบตามจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนสิ	 นสุดระยะเวลาเสนอขาย บริษัทจดัการสามารถปิดการ

เสนอขายหน่วยลงทุนได ้โดยปิดประกาศที2สาํนักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

อยา่งไรก็ตาม กองทุนสงวนสิทธิที2จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื2อประโยชน์ของประเทศ

สหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูที้2มีถิ2นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ2งโดยปกติมีถิ2นที2อยูใ่น

สหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนซึ2งจดัใหมี้ขึ	 นและดาํเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกา  

5.2.1 วิธีการขอรบัหนังสือชี	 ชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  

ผูส้นใจสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือชี	 ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัที2ผูล้งทุนควรทราบและเอกสารที2เกี2ยวขอ้ง

กบัการสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนไดที้2บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนทุกวนัทาํการในระยะเวลาเสนอขายครั	ง

แรก  

สาํหรบัผูล้งทุนที2ยงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํขอ

เปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน  
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5.2.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

5.2.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา  

(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน ซึ2งลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

5.2.2.2กรณีนิติบุคคล  

(1) สาํเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(2) สาํเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  

(3) ตวัอยา่งลายมือชื2อผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลและเงื2อนไขการลงนาม  

(4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล  

ซึ2งลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

5.2.3 วิธีการสั 2งซื	 อหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนสามารถสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนเพื2อแสดงความจาํนงในการสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนโดย

ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน  

5.2.4 การรบัชาํระและการเก็บรกัษาเงินค่าซื	 อหน่วยลงทุน  

ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนตอ้งชาํระค่าซื	 อหน่วยลงทุนเต็มตามจาํนวนที2ระบุไวใ้นคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุน โดยชาํระเป็นเงินสด 

หรือเช็ค ดราฟต ์คาํสั 2งจ่ายเงินหรือวธีิอื2นใด โดยในกรณีที2สั 2งซื	 อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนตอ้ง

ขดีคร่อมเฉพาะสั 2งจ่ายเพื2อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซื	 อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที2บริษัท

จดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย 

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี	 แบงก ์ 

กรณีที2สั 2งซื	 อหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์

คาํสั 2งจา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวธีิอื2นใดที2ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะ

สั 2งจ่ายเพื2อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน 

กรณีที2สั 2งซื	 อหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอื2น ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนอาจชาํระเป็นเงินสด หรือเช็ค 

ดราฟต ์คาํสั 2งจา่ยเงิน หรือวธีิอื2นใด โดยผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสั 2งจา่ยเพื2อเขา้บญัชีเงินฝากกระแส

รายวนัในนาม "บญัชีจองซื	 อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที2บริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.

ธนาคารกรุงเทพ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรี

อยุธยา ธนาคารยโูอบี จาํกดั (มหาชน) หรือธนาคารซิตี	 แบงก ์ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิที2จะปรบัปรุงเปลี2ยนแปลงขอ้มลูเกี2ยวกบับญัชีรบัชาํระค่าซื	 อหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือ

ว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

กรณีที2ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนชาํระค่าสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนดว้ยวธีิอื2นใดที2มิใช่เงินสด ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัที2ให้

บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนัทาํการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย  

5.2.5 เงื2อนไขการขายหน่วยลงทุน  

การสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื2อบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าสั 2งซื	 อหน่วย

ลงทุนและไดท้าํรายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื2อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนจะไม่

สามารถยกเลิกคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนนั	นได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษทัจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

ในการสั 2งซื	 อหน่วยลงทุน เมื2อผูส้นใจสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนรายใดประสงคจ์ะสั 2งซื	 อตั	งแต่ 30,000,000 บาท (สามสิบลา้น

บาทถว้น) ขึ	 นไปต่อการสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนในแต่ละครั	ง ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะตอ้งรายงานใหบ้ริษัทจดัการ

ทราบในทนัทีก่อน  

กองทุนสงวนสิทธิที2จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื2อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมือง
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สหรฐัอเมริกาหรือผูที้2มีถิ2นฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ2งโดยปกติมีถิ2นที2อยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง

ทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซึ2งจดัใหมี้ขึ	 นและดาํเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสั 2งซื	 อหน่วยลงทุน ในกรณีที2บริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้

เห็นว่าการสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อชื2อเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต

ของบริษทัจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีที2เมื2อ

บริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติัหนา้ที2ที2เกี2ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

ในการชาํระค่าสั 2งซื	 อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งชาํระค่าสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนทั	งจาํนวนดว้ยเงิน ยกเวน้กรณีผูถื้อ

หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื2นที2บริษัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ เพื2อซื	 อหน่วยลงทุนของ

กองทุน บริษัทจดัการอาจดาํเนินการใหมี้การหกักลบกนัไดที้2บริษัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ เพื2อซื	 อหน่วย

ลงทุนของกองทุน บริษัทจดัการอาจดาํเนินการใหมี้การหกักลบกนัได ้ 

5.2.6 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุน  

หลงัจากสิ	 นสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิดการเสนอขายแลว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั 2งซื	 อหน่วย

ลงทุน โดยคาํนวณจากจาํนวนเงินที2ไดร้บัชาํระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรกโดยจาํนวนหน่วยลงทุนที2

ไดร้บัจดัสรรจะคาํนวณเป็นทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที2 5 ทิ	 ง  

กรณีที2ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนชาํระค่าสั 2งซื	 อเป็นเช็ค ดราฟต ์คาํสั 2งจ่ายเงิน หรือวธีิอื2นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุน เมื2อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค 

ดราฟต ์คาํสั 2งจา่ยเงิน หรือวธีิการอื2นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัที2บริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนดงักล่าว

ตอ้งเป็นวนัที2อยูใ่นระหวา่งระยะเวลาเสนอขาย  

ในกรณีที2จาํนวนเงินที2ระบุในคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจาํนวนเงินที2บริษัทจดัการไดร้บัชาํระบริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจาํนวนเงินที2ไดร้บัชาํระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีที2มีการสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนเกินกว่ามลูค่าโครงการที2จดทะเบียนกบัสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท

จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหนึ2งและวรรคสองของขอ้นี	  โดยใชห้ลกัการ "สั 2งซื	 อก่อนไดก่้อน" ตามวนั

และเวลาที2ไดร้บัคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุน ในกรณีสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร 

บริษัทจดัการจะจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที2สั 2งซื	 อ 

(Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนพรอ้มกนันั	น  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีที2บริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการ

จดัสรรในกรณีดงักล่าว จะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วย

ลงทุน หรือมีผลกระทบต่อชื2อเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบ

ต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนรวมถึงกรณีที2เมื2อบริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติั

หน้าที2ที2เกี2ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ได ้ 

5.2.7 การคืนเงินค่าสั 2งซื	 อหน่วยลงทุน  

เมื2อสิ	 นสุดระยะเวลาการเสนอขายแลว้หากปรากฏว่าบริษัทจดัการไม่สามารถจาํหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูที้2ไดร้บัการ

เสนอขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย หรือในกรณีที2มีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด

เกินกว่าหนึ2งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด บริษัทจดัการจะยุติการจาํหน่ายหน่วยลงทุนและ

จะคืนเงินค่าสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที2เกิดขึ	 นจากเงินที2ไดร้บัจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

ใหแ้ก่ผูส้ั 2งซื	 อ โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามที2ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน 

นับตั	งแต่วนัถดัจากวนัสิ	 นสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนและ
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ผลประโยชน์ภายในกาํหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเนื2องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะชาํระ

ดอกเบี	 ยในอตัราไม่ตํ 2ากว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั	งแต่วนัถดัจากวนัที2ครบกาํหนดระยะเวลา 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ั 2งซื	 อ

หน่วยลงทุนดว้ย ทั	งนี	  เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผนั หรือสั 2งการเป็นอยา่งอื2น  

ในกรณีที2ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ทั	งหมดหรือบางส่วนในกรณีอื2นนอกเหนือจากกรณี

ขา้งตน้ บริษัทจดัการจะดาํเนินการคืนเงินส่วนที2ไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ ใด ๆ ที2เกิดขึ	 น (ถา้มี) ใหแ้ก่ผู ้

สั 2งซื	 อหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือชาํระเป็นเช็คตามที2ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนระบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน

นับตั	งแต่วนัถดัจากวนัสิ	 นสุดระยะเวลาเสนอขาย  

5.2.8 เงื2อนไขการลงทุน  

บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั และบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซื	 อ

คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามระยะเวลาที2บริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนั

ทาํการนับจากวนัถดัจากวนัที2จดทะเบียนกองทุน โดยในการรบัซื	 อคืน บริษัทจดัการมีนโยบายจะรบัซื	 อคืนเป็นจาํนวน

เงินที2จดัสรรจากเงินสดรบัที2ไดจ้ากดอกเบี	 ย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื2นตามหวัขอ้ 

3.13 หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามที2แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบไดห้ากมีการผิดนัดชาํระ

ดอกเบี	 ยหรือเงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื2นของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศการ

หยุดรบัคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุน ณ ที2ทาํการของบริษัทและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ รวมทั	งจดัทาํรายงานการไม่

รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเหตุผลและรายงานแผนการดาํเนินงานของกองทุนใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบโดยพลนั  

เพื2อประโยชน์สงูสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างเสนอขายหน่วย

ลงทุนครั	งแรก หรือเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 15 วนั นับตั	งแต่วนัที2จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม เมื2อพิจารณาเห็น

ว่าไม่สามารถลงทุนเพื2อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที2เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี2ยนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสาร

ที2จะลงทุนตามที2แจง้ไวไ้ด ้และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที2ประมาณการไว ้กรณีเลิกกองทุน

บริษัทจะดาํเนินการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนทั	งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั	งแต่วนัทาํการซื	 อขายหน่วย

ลงทุน  

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั�งแรก :  
 

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั	งแรก :  

 

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั	งแรก :  

บริษัทจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรก เนื2องจากเป็นการเสนอขาย

ครั	งเดียว และนําเงินไปลงทุนตามจาํนวนที2ขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่านั	น  

 

7. การรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน :  
 

7.1. ช่องทางการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดัการ 
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7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนเพิ2มเติม :  

7.3. วิธีการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน :  

- รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมติั 

 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนเพิ2มเติม :  

บริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซึ2งมีชื2อปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ 

เวลา 8.00 น. ของวนัที2บริษัทจดัการดาํเนินการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ก

ลงสั 2งขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะดาํเนินการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที2บริษัทจดัการประกาศ

หรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัทาํการนับจากวนัถดัจากวนัที2จดทะเบียนกองทุน  

บริษัทจดัการอาจมีนโยบายรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินที2จดัสรร

โดยประมาณไม่เกินเงินสดที2ไดร้บัจากดอกเบี	 ยรบั และ/หรือกาํไรจากเงินลงทุน ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื2นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

ในการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนที2เหลืออยูท่ั	งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยจะรบัซื	 อคืนเป็นจาํนวนเงินที2จดัสรรจากเงินสดรบัที2ไดจ้ากดอกเบี	 ย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื2นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินสาํรองสาํหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี) 

โดยในการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะนําเงินค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซื	 อ

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั	น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี	 ระยะ

สั	น (กองทุนปลายทาง) ตามที2ระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางที2ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั คาํนวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัทาํการรบัซื	 อคืน

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

ผูส้ั 2งขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะเห็นวา่

เหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสาํหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิที2จะเรียกคืนสมุดบญัชี

แสดงสิทธิ ในกรณีที2บริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด  

 

7.5. ระยะเวลาในการรบัซื	 อคืน : ทุก 6 เดือน   

 

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื	 อคืน :  

บริษัทจดัการจะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัทุก 6 เดือน โดยการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนครั	งแรกบริษัทจดัการ

อาจรบัซื	 อคืนเกินกวา่ 6 เดือนนับจากวนัที2จดทะเบียนได ้ซึ2งจะประกาศวนัทาํการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัทาํการนับจากวนัถดัจากวนัที2จดทะเบียนกองทุน ทั	งนี	  บริษัทจดัการจะรบัซื	 อคืน

หน่วยลงทุนภายในกาํหนดอายุโครงการ อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาในการรบัซื	 อคืนอาจเปลี2ยนแปลงได ้ซึ2งบริษัท

จดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ 
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7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

 

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ2มเติม :  

การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั 2งขายคืนหน่วยลงทุน  

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเลื2อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่

ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน” 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั 2งขายคืน โดยคาํนวณจากราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ	 นวนัที2บริษัทจดัการไดร้บั

การตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัซื	 อคืนหน่วยลงทุน ซึ2งหากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัทาํการ บริษัทจดัการ

จะถือวา่บริษัทจดัการไดร้บัการตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหข้ายคืนหน่วยลงทุนในวนัทาํการวนัแรกถดัจากวนั

ดงักล่าว  

บริษัทจดัการจะคาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนที2สั 2งขายคืนสาํหรบัผูที้2ขายคืนหน่วยลงทุน โดยหารจาํนวนเงินที2สั 2งขายคืน

ทั	งหมดซึ2งกาํหนดไวใ้นหวัขอ้ “เงื2อนไขการลงทุน” ดว้ยราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนที2คาํนวณได ้ณ สิ	 นวนัทาํการขาย

คืนนั	น ทั	งนี	  จาํนวนหน่วยลงทุนที2คาํนวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ตาํแหน่ง โดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที2 5 ทิ	 ง  

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื2อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ั 2งขายคืนมีจาํนวน

หน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจาํนวนหน่วยลงทุนที2สั 2งขายคืน  

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั 2งขายคืนตามการสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนที2สมบรูณซึ์2งเป็นไปตามเงื2อนไขขา้งตน้

เท่าที2บริษัทจดัการสามารถรบัซื	 อคืนไดจ้ากจาํนวนเงินสดของกองทุนที2มีอยูข่ณะนั	น  

บริษทัจดัการจะยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนที2รบัซื	 อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัทาํการถดัจากวนัทาํการรบัซื	 อ

คืนหน่วยลงทุนจาํนวนนั	น  

 

7.9. รายละเอียดเพิ2มเติม :  

การชาํระเงินค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื2อนไข และวิธีการที2กาํหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะชาํระเงินค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่

ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัทาํการนับตั	งแต่วนัถดัจากวนัทาํการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีที2ผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้น

คาํขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตามเงื2อนไขที2ระบุไวใ้นโครงการ 

 

ประมาณการอตัราการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

เมื2อสิ	 นสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ

2.50 โดยเฉลี2ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ2มแรก ซึ2งคาํนวณจากการลงทุนสาํหรบัระยะเวลาประมาณ 3 ปี มีรายละเอียด

ของตราสารที2จะลงทุนดงันี	  
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(1) บริษัทจดัการจะใชดุ้ลพินิจในการเปลี2ยนแปลงทรพัยสิ์นที2ลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนไดต่้อเมื2อเป็นการดาํเนินการ

ภายใตส้ถานการณที์2จาํเป็นและสมควรเพื2อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นสาํคญั โดยไม่ทาํใหค้วามเสี2ยงของ

ทรพัยสิ์นที2ลงทุนเปลี2ยนแปลงไปอยา่งมีนัยสาํคญั โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี	 อื2นแทน และ/หรือ

เพิ2มเติมจากตราสารที2ระบุไวข้า้งตน้ ซึ2งตราสารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จาํกดั  

โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารที2ลงทุนอาจมีการเปลี2ยนแปลงได ้ทั	งนี	  การเปลี2ยนแปลงดงักล่าวอาจ

ทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราที2ประมาณการไว ้
(2) สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือที2แสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหนึ2งในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเชื2อถือที2บริษัท

จดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน 
(3) ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนที2เสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัที2 5 ตุลาคม 2560 
(4) เป็นอนัดบัความน่าเชื2อถือของตราสารหนี	  (Issue Rating) ซึ2งเป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั โดยอนัดบั

ความน่าเชื2อถือของผูอ้อกตราสาร คือ A/TRIS 
(5) ค่าใชจ้่ายของกองทุนสามารถเปลี2ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที2ระบุไวใ้นโครงการ 

 

8. การสบัเปลี1ยนหน่วยลงทุน :  
 

8.1. ช่องทางการสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื	 อคืน 

ตราสารที1ลงทุน(1) 
อนัดบัความ
น่าเชื1อถือของ 
ผูอ้อกตราสาร(2) 

ประมาณการ
ผลตอบแทน 
ของตราสาร  
ในรูปเงินบาท 
(ตอ่ปี)(3) 

สดัสว่น 
การลงทุน 

โดยประมาณ(1) 

ประมาณการ
ผลตอบแทนที1
กองทุนจะไดร้บั 
 ในรูปเงินบาท 

(ตอ่ปี) 

หุน้กูบ้ริษัท ภทัรลิสซิ2ง จาํกดั (มหาชน), 
ประเทศไทย 

A—/TRIS 2.43% 17.50% 0.43% 

หุน้กูบ้ริษัท ราชธานีลิสซิ2ง จาํกดั (มหาชน),  
ประเทศไทย A-/TRIS 2.51% 17.50% 0.44% 

หุน้กูบ้ริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 
(มหาชน), ประเทศไทย BBB/TRIS 3.50% 17.50% 0.61% 

หุน้กูบ้ริษัท เมืองไทย ลิสซิ2ง จาํกดั (มหาชน), 
ประเทศไทย 

BBB/TRIS 3.63% 17.50% 0.64% 

หุน้กูบ้ริษัท อาปิโก ไฮเทค จาํกดั (มหาชน),  
ประเทศไทย BBB+/TRIS 3.09% 15.00% 0.46% 

หุน้กูบ้ริษัท ไฟฟ้านํ	างึม 2 จาํกดั,  
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว A-/TRIS(4) 2.59% 15.00% 0.39% 

รวม 100.00% 2.97% 

ประมาณการค่าใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)(5) 0.47% 

ประมาณการผลตอบแทนที2ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเมื2อรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 2.50% 
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8.2. รายละเอียดการสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนเพิ2มเติม :  

บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนได ้

9. การชาํระคา่รบัซื� อคืน สบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยส์ินอื1นแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื2นแทน บริษัทจดัการจะกาํหนดขั	นตอนการดาํเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยขั	นตอนที2กาํหนด

ดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิติัไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจดัการจะตอ้ง

แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 60 วนั 

 

10. การเลื1อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเลื2อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที2ไดมี้คาํสั 2งขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี	   

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเชื2อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที2เขา้เหตุดงัต่อไปนี	  

โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุที2ทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที2ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ2งเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที2บริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื	 อคืนหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคา  

การเลื2อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี	   

(ก) เลื2อนกาํหนดชาํระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัทาํการนับแต่วนัที2ผูถื้อหน่วยลงทุนมีคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนนั	น 

เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงาน  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที2มีคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเลื2อนกาํหนดการชาํระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื2นและผูล้งทุนทั 2วไปใหท้ราบเรื2องดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเลื2อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน พรอ้มทั	งจดัส่งรายงานที2แสดงเหตุผลของการเลื2อน และหลกัฐานการไดร้บั

ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อ

สาํนักงานโดยพลนั ทั	งนี	  บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ดาํเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเลื2อนกาํหนดชาํระค่าขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษทัจดัการจะรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนนั	น โดยจะชาํระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามลาํดบัวนัที2ส่งคาํสั 2งขายคืน

ก่อนหลงั  

 

11. การไม่ขายไม่รบัซื� อคืนไม่สบัเปลี1ยนหน่วยลงทุนตามสั 1ง :  

11.1 บริษัทจดัการจะไม่ขาย ไม่รบัซื	 อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งซื	 อ คาํสั 2งขายคืน หรือคาํสั 2ง

สบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนที2ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือจะหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อ คาํสั 2งขายคืน หรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนได ้ใน

กรณีที2ปรากฏเหตุดงัต่อไปนี	   
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(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดทาํการซื	 อขายไดต้ามปกติ  

(2) บริษัทจดัการพิจารณาแลว้ มีความเชื2อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลวา่เป็นกรณีดงัต่อไปนี	  โดยไดร้บัความเห็นชอบ

ของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจาํเป็นทาํใหไ้ม่สามารถจาํหน่าย จ่าย โอนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล  

(ข) ไม่สามารถคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ  

(ค) มีเหตุจาํเป็นอื2นใดเพื2อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั	งนี	  การไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตาม

คาํสั 2งที2รบัไวแ้ลว้ หรือการหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) 

จะกระทาํไดไ้ม่เกิน 1 วนัทาํการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัจากสาํนักงาน  

(3) กองทุนไดล้งทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และมีเหตุการณด์งัต่อไปนี	 เกิดขึ	 น ซึ2งก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อกองทุนรวมอยา่งมีนัยสาํคญั  

(ก) ตลาดซื	 อขายหลกัทรพัยที์2กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิดทาํการซื	 อขายไดต้ามปกติ ทั	งนี	  เฉพาะในกรณีที2

กองทุนลงทุนในหลกัทรพัยที์2ซื	 อขายในตลาดซื	 อขายหลกัทรพัยแ์ห่งนั	นเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของ

กองทุนรวม  

(ข) มีเหตุการณที์2ทาํใหไ้ม่สามารถแลกเปลี2ยนเงินตราต่างประเทศไดอ้ยา่งเสรี และทาํใหไ้ม่สามารถโอนเงินออกจาก

ประเทศหรือรบัโอนเงินจากต่างประเทศไดต้ามปกติ หรือ  

(ค) มีเหตุที2ทาํใหก้องทุนไม่ไดร้บัชาํระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที2ลงทุนไวต้ามกาํหนดเวลาปกติ ซึ2งเหตุ

ดงักล่าวอยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทจดัการ และผูด้แูลผลประโยชน์เห็นชอบดว้ยแลว้  

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนที2รบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุน แก่ผู ้

ลงทุนเฉพาะราย เนื2องจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัต่อไปนี	   

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายนั	น ๆ มีส่วนเกี2ยวขอ้งกบัการกระทาํดงัต่อไปนี	   

1. การกระทาํที2เป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี2ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ  

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย หรือ  

3. การกระทาํที2เป็นการปฏบิติัตามคาํสั 2งเกี2ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์น โดยบุคคลผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย  

(ข) บริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื2อทราบขอ้เท็จจริงเกี2ยวกบัลกูคา้ไดใ้นสาระสาํคญั  

 

11.2 เมื2อปรากฏเหตุขา้งตน้ และบริษัทจดัการประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อ

หรือคาํสั 2งขายคืนหรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัต่อไปนี	   

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนที2มีคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขาย

หรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) หรือขอ้ 11.1 (3) บริษัท

จดัการจะเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื2นและผูล้งทุนทั 2วไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วย

ลงทุนดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนัดว้ย  

(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยน

หน่วยลงทุนพรอ้มทั	งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดาํเนินการของกองทุนรวมเปิดนั	นใหส้าํนักงานทราบโดยพลนั  

(3) ในกรณีที2บริษัทจดัการไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหรือคาํสั 2ง

สบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนตามขอ้ 11.1 (1) ขอ้ 11.1 (2) และขอ้ 11.1 (3) เกิน 1 วนัทาํการ บริษัทจดัการจะ

ดาํเนินการดงัต่อไปนี	  ก่อนการเปิดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุน  

(ก) รายงานการเปิดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนั
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ทาํการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานนั	นใหส้าํนักงานทราบภายในวนัทาํการก่อนวนัเปิดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วย

ลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที2มีคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื	 อคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื2นและผูล้งทุนทั 2วไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2ง

ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใด ๆ โดยพลนั  

ในกรณีที2บริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื	 อคืน หรือไม่รบัสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งซื	 อ คาํสั 2งขายคืนหรือคาํสั 2ง

สบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนที2ไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อ คาํสั 2งขายคืน หรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการอาจหยุดคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน

ก็ได ้ 

 

12. การหยดุขายหรือรบัซื� อคืนหน่วยลงทุน :  
เพื2อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีที2มีความจาํเป็นเพื2อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื2อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้

บริษัทจดัการหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อ คาํสั 2งขายคืนหรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชั 2วคราวตาม

ระยะเวลาที2เห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัทาํการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อ คาํสั 2งขายคืน หรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 

 

13. เงื1อนไขและขอ้จาํกดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ2งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื2นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที2นายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื2อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื2อผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ2งนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 

30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั	งนี	  ผูร้บัโอนมีหน้าที2จะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาที2

นายทะเบียนนัดหมาย  

 

ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ 

หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวหรือจดัสรรหน่วยลงทุน จะทาํใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนัใดเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที2 ทน. 

46/2556  เรื2อง หลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที2ของบริษัทจดัการ หรือ

บริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าที2ที2เกี2ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้
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14. การจา่ยเงินปันผล :  
 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  

 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

 

14.3. กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยที1เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ั 1งซื� อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที2ประมาณการไดที้2เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั	งหมด) :  

 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  
ประมาณการค่าใชจ้่ายทที2เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั	งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.2840 ต่อปีของจาํนวนเงินที2 
ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 
 
15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที2เรียกเก็บจากกองทุนรวม :  
 
15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  
รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปีของจาํนวนเงินที2ไดร้บัจากการเสนอ

ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ กองทุนรวมมีมลูค่าน้อยกวา่หา้สิบลา้นบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นอตัรา

รอ้ยละของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  

 

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0535 ต่อปีของจาํนวนเงินที2ไดร้บัจาก

การเสนอขายหน่วยลงทุน ทั	งนี	  ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศแลว้  

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปีในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปีของจาํนวนเงินที2ไดร้บั

จากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที2ปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  
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15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่าย :  

ไม่มี  

 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื2น ๆ :  

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื2นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0535 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียด/จาํนวน/อตัรา :  

(1) ค่าใชจ้า่ยเพื2อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครั	งแรกซึ2งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื2อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ	 น

ตามจาํนวนที2จา่ยจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนเฉลี2ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาจะไดร้บั

ประโยชน์จากค่าใชจ้่ายนั	นไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าสื2อโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้

ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะนํากองทุน ทั	งนี	  ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ย

ละ 1.07 ของจาํนวนเงินทุนของโครงการ  

(ข) ค่าใชจ้า่ยหรือค่าธรรมเนียมที2เกี2ยวขอ้งในการจดัตั	งกองทุนและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ที2เกิดขึ	 นจากการปฏบิติัตาม

กฎหมาย ก.ล.ต.  

(2) ค่าใชจ้า่ยเพื2อการดาํเนินงานของกองทุนซึ2งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื2อมีค่าใชจ้า่ยเกิดขึ	 นตามจาํนวนที2จา่ยจริง 

โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายของกองทุนเฉลี2ยเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาที2จะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้า่ย

นั	น หรือในรอบระยะเวลาบญัชีที2เกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ	 น ไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชี ค่าที2ปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที2เกิดขึ	 นจากการปฏบิติัตามคาํสั 2ง หรือตาม

กฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  

(ข) ค่าจดัทาํ จดัพิมพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัทาํและจดัพิมพ ์ใบคาํขอเปิด

บญัชีกองทุน สมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใบคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือชื2อ เอกสารที2เกี2ยวขอ้ง ค่าจดัทาํ 

จดัพิมพ ์และจดัส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ค) ค่าจดัทาํ จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารที2เกี2ยวกบัการแกไ้ขเปลี2ยนแปลงโครงการ ค่าใชจ้่ายในการ  

ลงประกาศในหนังสือพิมพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที2เกิดขึ	 นจาก

การปฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ง) ค่าจดัทาํ ค่าพิมพแ์ละจดัส่งหนังสือชี	 ชวนและรายงานประจาํปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(จ) ค่าแปลเอกสารที2เกี2ยวกบัการดาํเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

(ฉ) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี2ยวเนื2องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ที2จ่าย หรือภาษีอื2นใดที2เกี2ยวขอ้งทั	งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื2อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือ

สอบทานมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ค่าใชจ้่ายในการจดัใหมี้การคาํนวณผลการดาํเนินงานและระดบัความเสี2ยงของการ

ลงทุน ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เป็นตน้  

(ช) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชีซึ2งรวมถึงการตรวจสอบทรพัยสิ์นที2อยูใ่นประเทศและต่างประเทศ ค่าที2ปรึกษากฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที2เกิดขึ	 นจากการปฏบิติัตามคาํสั 2ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  

(3) ค่าใชจ้า่ยและภาษีอื2น ๆ ที2เกี2ยวเนื2องกบัการดาํเนินงานของกองทุนที2เรียกเก็บจากกองทุนเมื2อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ	 น

ตามจาํนวนที2จา่ยจริง และในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นค่าใชจ้า่ยของกองทุนครั	งเดียวทั	งจาํนวน ไดแ้ก่  

(ก) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน  

(ข) ค่าใชจ้า่ย (ถา้มี) ในการดาํเนินคดีของผูด้แูลผลประโยชน์ที2ฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัหน้าที2หรือเรียกค่า

สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื2อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื2อไดร้บัคาํสั 2งจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้า่ยดา้นกฎหมายเพื2อรกัษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้า่ยในการติดตามหนี	 ของกองทุน  
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(ค) ค่าใชจ้า่ยในการรบัชาํระหนี	 เป็นทรพัยสิ์นอื2นแทนการชาํระหนี	 ดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี	  ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจาํนอง ค่าปลอดจาํนอง ค่าจดัพิมพ์

เอกสาร  

(ง) ค่าใชจ้า่ย หรือค่าธรรมเนียมอื2นใดที2เกี2ยวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้า่ยเกี2ยวกบัการไดม้าซึ2งหลกัประกนัของสิทธิ

เรียกรอ้งอนัเกิดจากการรบัชาํระหนี	 เป็นทรพัยสิ์นอื2นแทนการชาํระหนี	 ดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี	  ค่าใชจ้า่ยดา้น

ภาษี ค่าทาํประกนัภยั ดแูล และเก็บรกัษาตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการจาํหน่าย จ่าย โอนทรพัยสิ์นดงักล่าว  

(จ) ค่าใชจ้่ายในการรบัชาํระเงินค่าซื	 อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการชาํระเงินค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน  

(ฉ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรสาร ค่าประกาศใน

หนังสือพิมพ ์ค่าไปรษณียากรสาํหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใชจ้า่ยในการสื2อสารโตต้อบ

โดยวิธีอื2นที2มิใช่ทางไปรษณีย ์ 

(ช) ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการชาํระบญัชีและเลิกกองทุน  

(ซ) ค่าใชจ้า่ยที2เกิดขึ	 นจากการติดตามทวงถาม หรือการดาํเนินคดีเพื2อการรบัชาํระหนี	 ใด ๆ ของกองทุนรวม  

(ฌ) ค่าใชจ้่ายอนัเกี2ยวเนื2องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ที2จ่าย หรือภาษีอื2นใดที2เกี2ยวขอ้งทั	งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใชจ้่ายในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื2อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือ

สอบทานมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ ค่าใชจ้่ายในการจดัใหมี้การคาํนวณผลการดาํเนินงานและระดบัความเสี2ยงของการ

ลงทุน เป็นตน้  

(ญ) ค่าใชจ้่ายของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศเพื2อเก็บรกัษาทรพัยสิ์น

ในต่างประเทศ รวมทั	งค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื2นๆที2เกี2ยวขอ้งกบัการฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เช่น 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมในการทาํรายการ ค่าใชจ้า่ยของผูด้แูลผลประโยชน์ใน

การติดต่อกบับุคคลภายนอก เป็นตน้  

(ฎ) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายที2เกี2ยวกบัการชาํระราคา รบัชาํระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ Settlement Advance หรือ Contractual 

Settlement เป็นตน้  

(ฏ) ค่าใชจ้า่ยที2เกิดขึ	 นจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปลี2ยนและวิธีการคาํนวณค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ กบัจาํนวนเงินที2จ่ายชาํระจริง  

(4) ค่าธรรมเนียมที2เกี2ยวกบัการซื	 อขายหลกัทรพัย ์ซึ2งจะรวมอยูใ่นตน้ทุนของค่าซื	 อหลกัทรพัย ์เมื2อมีการซื	 อ

หลกัทรพัยแ์ละจะถูกหกัจากค่าขายหลกัทรพัยเ์มื2อมีการขายหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่  

(ก) ค่าอากรแสตมป์  

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซื	 อขายหลกัทรพัย ์ 

(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี2ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเสี2ยงจากอตัราแลกเปลี2ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ทั	งที2เกิดขึ	 นในประเทศไทยและต่างประเทศ  

(ง) ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อซื	 อขายหลกัทรพัย ์เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นตน้  

(5) ค่าใชจ้า่ยที2เกี2ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซึ2งมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15 (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจาก

กองทุนตามจาํนวนเงิน และเวลาที2เกิดค่าใชจ้า่ยนั	นจริง ทั	งนี	  การเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 

ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนที2เกินกวา่อตัราที2กาํหนด  

 

หมายเหตุ :  

ในกรณีที2มีค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15 อื2นๆ ค่าใชจ้่ายที2เกี2ยวเนื2องกบักองทุนตาม (5) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็น

รายการอยา่งชดัเจนในหนังสือชี	 ชวนฉบบัขอ้มลูกองทุนรวมที2ผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจาํปี ซึ2งบริษัท
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จดัการจะจดัทาํเมื2อสิ	 นรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี  

การตดัจ่ายค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที2กาํหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตแห่งประเทศไทย  

 

15.3. ค่าธรรมเนียมที2เรียกเก็บจากผูส้ั 2งซื	 อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี  

 

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

 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ไม่มี  

 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

ตามที2นายทะเบียนเรียกเก็บ 

 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามที2นายทะเบียนเรียกเก็บ 

 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที2กาํหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื2น ๆ : มี  

รายละเอียดเพิ2มเติม:  

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอตัราที2ธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินกาํหนดโดยบริษัท

จดัการจะหกัจากจาํนวนค่าขายคืนหน่วยลงทุนนั	น ๆ  

ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซื้	 อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราที2ธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงิน

กาํหนดโดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผูซื้	 อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื2นๆ ที2ผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนดาํเนินการใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซึ2งเป็นกรณีที2บริษัทจดัการดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย 

ตามที2จ่ายจริง เช่น ค่าแกไ้ขเปลี2ยนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวทราบ  

 

15.4. วิธีการคาํนวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะคาํนวณค่าธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุก

วนัที2มีการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชจ้าํนวนเงินที2ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการคาํนวณ

ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนเป็นรายเดือน 

 

 



กองทนุเปิดเค ตราสารหนี � 3 ปี A  65 

 

15.5. การเปลี2ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิที2จะเปลี2ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายตามขอ้ 15.1 ขอ้ 15.2 และ ขอ้ 15.3 โดยไม่ถือ

ว่าเป็นการแกไ้ขเพิ2มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี	   

15.5.1 กรณีเพิ2มอตัราค่าธรรมเนียม หรืออตัราค่าใชจ้า่ยที2บริษทัจดัการไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทุน และหรือจาก

กองทุน บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศที2สาํนักงานของ

บริษัทจดัการและสาํนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน และลงประกาศในหนังสือพิมพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 

ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั ทั	งนี	  การเพิ2มอตัราค่าธรรมเนียม หรืออตัราค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 5 

ของอตัราค่าธรรมเนียมหรืออตัราค่าใชจ้่ายอื2น ๆ ทั	งหมดภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

15.5.2 กรณีที2บริษัทจดัการจะลดอตัราค่าธรรมเนียม หรืออตัราค่าใชจ้่าย บริษัทจดัการจะปิดประกาศไวที้2สาํนักงาน

ของบริษัทจดัการ  

ทั	งนี	  การเปลี2ยนแปลงตามขอ้ 15.5.1 และ 15.5.2 บริษัทจดัการจะตอ้งแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัเปลี2ยนแปลง  

 

15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายทั	งหมดของกองทุนที2เรียกเก็บจากกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นอตัราที2รวม

ภาษีมลูค่าเพิ2มแลว้ ทั	งนี	  ในกรณีที2อตัราภาษีมลูค่าเพิ2มหรือภาษีอื2นใดมีการเปลี2ยนแปลง บริษทัจดัการสงวนสิทธิใน

การปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั	งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี2ยนแปลงดงักล่าว 

 

16. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ มูลคา่หน่วยลงทุน และ
ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที1มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  
 

16.1. วิธีการคาํนวณ กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ในประเทศ  

 

16.2. เงื2อนไขพิเศษ :  

1. บริษัทจดัการจะคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการที2สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

 

2. บริษัทจดัการจะคาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื	 อ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปนี	   

(2.1) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูค่าหน่วยลงทุนทุกสิ	 นวนัทาํการ  

(2.2) คาํนวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ	 นวนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุน ทั	งนี	  ใหใ้ช้

มลูค่าหน่วยลงทุนของสิ	 นวนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุนนั	นเป็นเกณฑใ์นการคาํนวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปนี	   

(ก) วนัทาํการก่อนวนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุนล่าสุด  

(ข) วนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป  
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(ค) วนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยใหป้ระกาศภายในวนัทาํการถดัไป ทั	งนี	  เฉพาะในกรณีที2กองทุนรวม

กาํหนดวนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั	งห่างกนัยาวกวา่หนึ2งเดือน  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้

ประกาศภายในวนัทาํการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดเมื2อสิ	 นวนัทาํ

การที2คาํนวณนั	น  

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนที2ประกาศขา้งตน้ ตอ้ง

ไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  

ในกรณีที2มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จาํนวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื	 อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที2สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

 

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน หรือ

จาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี	   

(3.1) คาํนวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล  

(3.2) คาํนวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

สาํหรบัมลูค่าหน่วยลงทุนเพื2อใชใ้นการคาํนวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตาํแหน่งที2 4 ขึ	 น ส่วนมลูค่า

หน่วยลงทุนเพื2อใชใ้นการคาํนวณราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมตาํแหน่งที2 5 ทิ	 ง  

(3.3) ประกาศมลูค่าหน่วยลงทุนตามที2คาํนวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยม

ตาํแหน่งที2 5 ทิ	 ง และประกาศราคาขายและราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามที2คาํนวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) คาํนวณจาํนวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ตาํแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตาํแหน่งโดยตดัทศนิยมตาํแหน่งที2 5 ทิ	 ง  

ในกรณีที2มีผลประโยชน์เกิดขึ	 นจากการคาํนวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจดัการจะนําผลประโยชน์นั	นรวมเขา้เป็น

ทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  

 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนของวนัทาํการซื	 อขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วนัทาํ

การถดัไป 

 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท และจดัใหมี้ขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ที2ทาํการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ

จดัใหมี้ประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานที2ติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที2ใชใ้นการซื	 อขายหน่วยลงทุน 

(ถา้มี) อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที2ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทได ้บริษัทอาจพจิารณาประกาศทางช่องทาง

อื2นที2เหมาะสมแทน อาทิ หนังสือพิมพร์ายวนั  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปลี2ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท เช่น 

หนังสือพิมพร์ายวนัหรือช่องทางอื2นใดที2เหมาะสม โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัท

จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 30 วนั 
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16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการดาํเนินการในกรณีที2มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีที2ราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้งน้อยกว่าหนึ2งสตางค ์หรือต่างจากราคา

หน่วยลงทุนที2ถูกตอ้งตั	งแต่หนึ2งสตางคข์ึ	 นไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะ

จดัทาํและส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัที2พบวา่ราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัใหมี้สาํเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ที2ทาํการของบริษัทจดัการเพื2อใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปนี	   

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถูกตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้ง  

(ค) สาเหตุที2ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกนัเพื2อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั	งนี	  เวน้แต่ในกรณีที2ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุ

มาจากปัจจยัภายนอกที2ไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั	งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยหรือศนูยซื์	 อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีที2เหตุของความผิดพลาดซึ2งทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหนึ2งมีผลต่อเนื2องต่อการคาํนวณราคา

หน่วยลงทุนครั	งต่อไป เช่น การกาํหนดอตัราดอกเบี	 ยผิดพลาด เป็นตน้ บริษัทจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนให้

ถูกตอ้งนับแต่วนัที2บริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีที2ราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้งตั	งแต่หนึ2งสตางคข์ึ	 นไป และคิดเป็นอตัรา

ตั	งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะคาํนวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัที2พบ

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัที2ราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และดาํเนินการดงัต่อไปนี	 เฉพาะวนัที2ราคาหน่วยลงทุน

ที2ไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้งตั	งแต่หนึ2งสตางคข์ึ	 นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตั	งแต่รอ้ยละ 0.5 ของ

ราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้ง  

(1) จดัทาํรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จสิ	 นภายในวนัทาํการถดัจากวนัที2พบว่า

ราคาหน่วยลงทุนนั	นไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัทาํการถดัจากวนัที2คาํนวณ

ราคาหน่วยลงทุนเสร็จสิ	 น เพื2อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัทาํการถดัจากวนัที2

บริษัทจดัการส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทั	งนี	  รายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี	   

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถูกตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้ง  

(ค) สาเหตุที2ทาํใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) การดาํเนินการของบริษัทจดัการเมื2อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทั	งนี	  บริษัทจดัการจะจดัใหมี้สาํเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ที2ทาํการของบริษัทจดัการ เพื2อใหส้าํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้งภายในวนัที2ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลู

ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศชื2อกองทุนรวมที2มีการแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีที2มีการแกไ้ขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์

รายวนัอยา่งน้อยหนึ2งฉบบัภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที2ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสือใหผู้ซื้	 อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนที2ไดซื้	 อหรือขายคืน

หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที2ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 

ภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัที2ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัทาํรายงานมาตรการป้องกนัเพื2อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั	งสาํเนา

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาที2จดัทาํตาม (1) ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ภายใน 7 วนัทาํการนับแต่วนัที2ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคานั	น เวน้แต่ในกรณีที2ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที2ไม่อาจควบคุมได ้บริษัท

จดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสาํเนาเอกสารที2ผูด้แูล

ผลประโยชน์รบัรองวา่การที2ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที2ไม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปนี	   

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถูกตอ้งตํ 2ากวา่ราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้ง (understate) บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงันี	   

(ก) กรณีที2เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซื้	 อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ2งมีมลูค่า

เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูซื้	 อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที2

จะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที2ขาดอยู ่หรือลดจาํนวน

หน่วยลงทุนที2เหลืออยูนั่	นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที2ขาดอยู ่แลว้แต่กรณี 

เพื2อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที2ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที2ไม่อาจ

ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั	งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซื์	 อขาย

หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีที2เป็นการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ2มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวน

ซึ2งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเปิด

เป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื2อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วย

ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของกองทุนเปิดเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื2อ

ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถูกตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้ง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงันี	   

(ก) กรณีที2เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ2มจาํนวนหน่วยลงทุนของผูซื้	 อหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนซึ2งมี

มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น

จาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื2อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซื้	 อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีที2เป็นการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจาํนวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจาํนวน

ซึ2งมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที2ไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนที2ถูกตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จาํนวนหน่วยลงทุนที2

จะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที2ขาดอยู ่หรือลดจาํนวน

หน่วยลงทุนที2เหลืออยูนั่	นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจาํนวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาที2ขาดอยู ่แลว้แต่กรณี 

เพื2อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การที2ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที2ไม่อาจ

ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั	งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซื์	 อขาย

หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มีสาเหตุดงักล่าว  

ในกรณีที2บริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซื้	 อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูค่าไม่ถึง

หนึ2งรอ้ยบาท บริษัทจดัการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที2มีการจา่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้

บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัทาํการนับ

แต่วนัที2ผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจา่ยเงินของกองทุนเปิดเพื2อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซื้	 อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) 

บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้ 

4. บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที2เกิดขึ	 นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น ค่าใชจ้า่ยในการประกาศ

การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสือพิมพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้า่ยในการจดัส่งเงินชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซื้	 อหน่วยลงทุน
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และผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีที2ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที2ไม่อาจ

ควบคุมได ้

 

17. ชื1อผูเ้กี1ยวขอ้ง :  
 

17.1. ชื2อบริษัทจดัการ :  

 

ชื2อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

 

17.2. ชื2อผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ชื2อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

 

17.3. ชื2อผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

17.4. ชื2อของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

17.5. ที2ปรึกษา :  

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ชื2อ : นายพจน์ อศัวสนัติชยั  

ชื2อ : นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิv  

ชื2อ : นายธนะวุฒิ พบิลูยส์วสัดิv  

ชื2อ : นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

ชื2อ : นางสาวธญัพร  ตั	งธโนปจยั 

ชื2อ : นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

ชื2อ : นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

ชื2อ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ์

รายละเอียดเพิ2มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

17.7. การแต่งตั	งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  
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18. รอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีของกองทุนรวม :  
 

18.1. วนัที2สิ	 นสุดรอบบญัชี : 30 กนัยายน 

18.2. วนัที2สิ	 นสุดรอบบญัชีครั	งแรก : 30 กนัยายน 2561 

 

18.3. รายละเอียดเพิ2มเติม :  

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื2น ในการแกไ้ขเพิ2มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 

หากมิไดก้ระทาํตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ2งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ2งหนึ2งของ

จาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวม จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การแกไ้ขเพิ2มเติมโครงการตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกินรอ้ยละ 55 ของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของโครงการ บริษัทจดัการ

จะตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานเกี2ยวกบัการขอมติและการนับมติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน์กองทุน เพื2อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์

กองทุนรบัรองผลการนับมตินั	น 
ในการแกไ้ขเพิ2มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดาํเนินตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้เนื2องจาก
ขอ้จาํกดัในการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑที์2
เกี2ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที2ของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจดาํเนินการขอรบั
ความเห็นชอบจากสาํนักงานตามแนวทางที2ทางสาํนักงานกาํหนดได ้

ในกรณีที2การแกไ้ขเพิ2มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธีิจดัการไดก้ระทาํตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการจะแจง้ใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที2ไดมี้มติใหแ้กไ้ข และบริษัทจดัการ

แจง้การแกไ้ขเพิ2มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวธีิการจดัการไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน

หนังสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถิ2นอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัที2ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และวนัที2ไดมี้มติใหแ้กเ้พิ2มเติมแลว้แต่กรณี  

บริษัทจดัการอาจจะดาํเนินการเพิ2มจาํนวนเงินทุนของกองทุนตามเงื2อนไขที2กฎหมาย ก.ล.ต.กาํหนด โดยถือวา่ไดร้บั

ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด

ในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทั	งนี	  การขอมติเพื2อแกไ้ขเพิ2มเติมโครงการเป็นไป

ตามที2กาํหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 

20. ขอ้กาํหนดอื1น ๆ :  

20.1 การดาํเนินการในกรณีที2บริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงความพอเพียงของเงินกองทุน  

ในกรณีที2บริษัทจดัการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยขอ้ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัการดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทาํประกนัภยัความรบัผิดของบริษัทจดัการ 

บริษัทจดัการจะเปลี2ยนใหบ้ริษัทจดัการรายอื2นเขา้จดัการกองทุนรวมแทน ดว้ยวิธีขอรบัความเห็นชอบจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ2งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ2ง

หนึ2งของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของกองทุนรวมภายในสิบหา้วนันับแต่วนัที2บริษัทจดัการรูห้รือ
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อาจรูถึ้งการไม่สามารถดาํรงความเพียงพอของเงินกองทุนดงักล่าว ทั	งนี	  หากมีเหตุจาํเป็นและสมควร บริษัทจดัการ

อาจขอใหส้าํนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการคดัเลือกบริษัทจดัการรายใหม่จะคาํนึงถึงประโยชน์ของ

ผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในกรณีที2มีค่าใชจ้่ายเกิดขึ	 นจากการเปลี2ยนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็น

ผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้า่ยดงักล่าว หากบริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการภายในระยะเวลาที2กาํหนด บริษัทจดัการจะ

ดาํเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป  

 

20.2 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ2งในสาม  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไม่เกินหนึ2งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั	งหมด  ในกรณีที2บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ2งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที2

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด บริษัทจดัการตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั	นในส่วนที2เกินกว่า

หนึ2งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด และดาํเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั	นใหมี้จาํนวนไม่เกินหนึ2งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของ

กองทุนรวมนั	นภายในระยะเวลาที2ประกาศกาํหนด หรือดาํเนินการเลิกกองทุนรวมนั	นทนัที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที2 ทน. 46/2556  เรื2อง หลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุน

รวมและหน้าที2ของบริษัทจดัการ 

 

20.3 การรบัผลประโยชน์ตอบแทน เนื2องจากการที2กองทุนใชบ้ริการบุคคลอื2น  

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทน เพื2อกองทุนจากบุคคลที2เป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเนื2องจากการใชบ้ริการของ

บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี	   

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที2รบัไวนั้	นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นที2มีมลูค่าในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเกี2ยวกบับทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมที2แสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลนั	นบ่อยครั	งเกินความจาํเป็น เพื2อใหก้องทุน

ไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ2งใหแ้ก่กองทุนที2อยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการ

ตอ้งกระทาํดว้ยความเป็นธรรมและคาํนึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยที์2อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนนั	นดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชน์ตอบแทนเนื2องจากการที2กองทุนใชบ้ริการบุคคลอื2น (“Soft 

Commission”) เพื2อประโยชน์ของบริษัทจดัการได ้เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชน์ตามเทศกาลที2เป็นประเพณีนิยม

ตามแนวทางปฏบิติัที2บริษัทจดัการประกาศไวภ้ายในบริษัท ซึ2งผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดแูนวทางนี	 ไดที้2บริษัทจดัการ 

 

20.4 ขอ้กาํหนดเกี2ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรฐัอเมริกาไดอ้อกกฎหมายที2เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act  

(ซึ2งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัที2 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวกาํหนดให้

สถาบนัการเงินที2ไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงาน

ขอ้มลูเกี2ยวกบับญัชีของบุคคลที2อยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซึ2งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติ

บุคคล สญัชาติอเมริกนั ผูซึ้2งมีถิ2นที2อยูถ่าวรในสหรฐัอเมริกา และผูซึ้2งมีถิ2นที2อยูท่างภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซึ2งเปิดหรือ

มีไวก้บั FFI นั	น นอกจากนี	 ยงัปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบนัมีรฐับาลในหลายประเทศกาํลงัดาํเนินการออกกฎหมายที2มี

ขอ้กาํหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะที2คลา้ยคลึงกบั FATCA (ซึ2งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ 

“กฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้ง”) 
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กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ2งถูกกาํหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าที2ตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนั
และบุคคลที2มีลกัษณะตามหลกัเกณฑที์2 FATCA กาํหนด หน้าที2ในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื2อหาความสมัพนัธข์อง
ลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ที2ในการกาํหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัทาํเอกสารยนืยนัตนตาม
หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้กาํหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื2อปฏบิติัตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคือ มี
สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั	นจะไดร้บัผลกระทบที2สาํคญั
ในสองกรณี คือ 

(1)  ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินที2กองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย
ทรพัยสิ์นทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ2งจะเริ2มตน้ตั	งแต่วนัที2 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซึ2ง
อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบนัการเงินอื2นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ2งจะเริ2มตน้ตั	งแต่ปี พ.ศ. 
2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA กาํหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ที2เขา้ร่วมผกูพนัตน
ตามขอ้กาํหนดของ FATCA (ซึ2งรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 
ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที2ดาํเนินการหกัเงิน ณ ที2จ่ายดงักล่าวก่อนชาํระใหก้บั
กองทุนรวมที2เป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั	งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั	งผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 
และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน ที2เขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้กาํหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ
หรือระงบัการทาํธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซึ2งอาจ
ทาํใหก้องทุนรวมไม่สามารถดาํเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือดาํเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอาจทาํใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถทาํรายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน
ไดอ้ีกต่อไป  

เพื2อมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการดาํเนินงานรวมทั	งเพื2อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผกูพนัตนเพื2อปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้ง  และเพื2อใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิติัตามภาระ
ผกูพนัภายใตข้อ้กาํหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซึ2ง
รวมทั	งผูที้2เกี2ยวขอ้งกบัการปฏบิติังานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นับสนุนการขาย
และรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการดงันี	  

(1)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที2เขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที2กฎหมาย
ต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้งกาํหนด) ใหค้าํยนิยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการนําส่งขอ้มลู (เช่น 
ชื2อ ที2อยู ่เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จาํนวนเงินค่าขาย
คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที2ไดร้บั เป็นตน้)ที2มีอยูใ่นบญัชีทั	งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนนั	นกบับริษัทจดัการ 
ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทั	งในและต่างประเทศ ตามขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนนําส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือคาํยนิยอม เพิ2มเติม เพื2อยนืยนัหรือพิสจูน์ทราบความ
เกี2ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลูตาม
หวัขอ้ที2กาํหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลู
เมื2อขอ้มลูที2เคยใหไ้วมี้การเปลี2ยนแปลง เป็นตน้ รวมถึงนําส่งหลกัฐานเพื2อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือ
กฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้ง (ในกรณีที2เป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทั	งนี	  เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้กาํหนดของกฎหมายดงักล่าว 
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(3)  ดาํเนินการอื2นใดเพื2อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้ง 

เพื2อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบที2จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั	งเพื2อใหก้องทุนหรือผูถื้อ
หน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิ2มขึ	 นหากมีการดาํเนินการที2สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้ง
ขา้งตน้ ในกรณีที2ผูถื้อหน่วยลงทุนปฏเิสธการดาํเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาที2บริษัทจดัการ
กาํหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหนึ2งหรือหลายอยา่งดงัต่อไปนี	 ตามความจาํเป็นและ
ความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบ 
การดาํเนินการตามที2บริษัทจดัการแจง้นี	 แลว้ และ/หรือไดด้าํเนินการตามขอ้ตกลงที2ไดร้ะบุไวใ้นคาํขอเปิดบญัชี   

(1)   ไม่รบัคาํสั 2งซื	 อ/ สบัเปลี2ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)   ระงบัหรือหยุดใหบ้ริการ และดาํเนินการคืนเงินลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ดาํเนินการหกัเงิน ณ ที2จา่ยจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที2ชาํระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทุนรายนั	นได ้เพื2อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของกฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้ง ทั	งนี	  

ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ดาํเนินการอื2นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือทาํใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บั

ประโยชน์เพิ2มขึ	 น หากมีการดาํเนินการที2สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้งขา้งตน้ 

การดาํเนินการดงักล่าวถือเป็นความจาํเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทาํ

เพื2อหลีกเลี2ยงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนมีการดาํเนินการที2ไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมาย

ต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้งอนัจะทาํใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ที2จา่ย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามที2กล่าวแลว้ขา้งตน้ ซึ2ง

ในทางปฏบิติับริษัทจดัการจะเลือกดาํเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนที2เขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา

(หรือเป็นบุคคลตามที2กฎหมายต่างประเทศที2เกี2ยวขอ้งกาํหนด)เท่านั	น  

ทั	งนี	  ในกรณีที2กฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้กาํหนดเพื2อรองรบัการดาํเนินการตามที2บริษทัจดัการไดส้งวนสิทธิ

ไวข้า้งตน้ บริษัทจดัการ(รวมถึงผูที้2เกี2ยวขอ้ง) จะดาํเนินการตามขอ้กาํหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่ง

ขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือดาํเนินการอื2นใดที2ราชการกาํหนด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน 

 

21. มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี1ยวกบัการอนุมตัิใหจ้ดัตั�งกองทุนรวม
เป็นการทั 1วไป :  

ในกรณีที2บริษัทจดัการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามหลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัการอนุมติัใหจ้ดัตั	งกองทุนรวมแบบเป็น

การทั 2วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบิติันั	นก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บริษัทจะแกไ้ข

เยยีวยาความเสียหายโดยไม่ชกัชา้ โดยในกรณีที2เกิดขอ้พิพาทระหวา่งบริษัทและผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทยนิยอมใหนํ้า

ขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  
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22. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ที2ปฏบิติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และคาํสั 2งที2ออกโดย

อาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั	งนี	  ในกรณีที2ขอ้กาํหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรือคาํสั 2งดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ

คาํสั 2งนั	น ใหถื้อว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที2ระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชน์มีอาํนาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั	งนี	  การลงนาม

ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ที2ไดร้บัการแต่งตั	งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั	งปวง 

 

การที2ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื	 อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมนี	  ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที2จะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมที2ผ่านการอนุมติัจากสาํนักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ2มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที2แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ2งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม 
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั 

1. บริษทัจดัการ :  
 

ชื2อ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จาํกดั  

ที2อยู ่: 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั	น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

10400 โทรศพัท ์0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900  

 

สิทธิ หนา้ที2 และความรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการมีสิทธิดงันี	   

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุน

ก่อนระยะเวลาถือครองที2กาํหนดในโครงการ (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย 

และหรือ เงินตอบแทนอื2นใด ตามอตัราที2กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยที2เรียกเก็บจากผูส้ั 2งซื	 อหรือผู้

ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(2) ปฏเิสธการจองซื	 อหรือสั 2งซื	 อ หรือสั 2งขาย หรือหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืน หรือคาํสั 2งสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุน

ตามที2ระบุไวใ้นโครงการ  

(3) เลื2อนกาํหนดการชาํระคืนเงินค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามที2ระบุไวใ้นโครงการ  

(4) รบัชาํระหนี	 เพื2อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื2นแทนการชาํระหนี	 ดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหนี	 ตามที2ระบุไวใ้น

โครงการ  

(5) ชาํระค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื2นแทนเงิน ตามที2กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ “การชาํระค่า

รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื2นแทนเงิน”  

(6) สิทธิอื2นใดตามที2กฎหมายกาํหนด  

2. หน้าที2และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการมีหนา้ที2และความรบัผิดชอบดงันี	   

(1) การจดัตั	ง เปลี2ยนแปลง เพิ2มเติมและจดทะเบียนกองทุน  

(ก) ยื2นคาํขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซึ2งเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนับแต่วนัปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน  

(ข) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนเปิดต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย

เสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาํหนด ในกรณีที2หลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรือถูก

ทาํลาย  

(ค) ดาํเนินการเพิ2มจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวธีิการที2กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กาํหนด  

(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ2มเติมจาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายแลว้ทั	งหมด ณ วนัทาํการสุดทา้ยของเดือน ใหแ้ก่

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวนัที2 20 ของเดือนถดัไป  

(จ) แจง้การแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้มลูที2ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ2มจาํนวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ2มเติม

จาํนวนและมลูค่าหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของกองทุนใหแ้ก่สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 

5 วนัทาํการนับแต่วนัที2ไดแ้กไ้ขเพิ2มเติมนั	น  

(ฉ) เปลี2ยนแปลง หรือแกไ้ขเพิ2มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วธีิจดัการกองทุนภายใตห้วัขอ้ "วิธีการแกไ้ข

โครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ"  
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(ช) จดัทาํหนังสือชี	 ชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื2อแสดงขอ้มลูเกี2ยวกบักองทุน ณ วนัสิ	 นปีบญัชี และส่งใหแ้ก่สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับแต่วนัสิ	 นปีบญัชีนั	น  

(ซ) ประกาศขอ้มลู รายละเอียด การดาํเนินการต่างๆ ที2เกี2ยวกบักองทุนตามที2กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกาํหนด  

(ฌ) ดาํเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” และ “การดาํเนินการของบริษัทจดัการ

เมื2อเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  

(ญ) จดัใหมี้การชาํระบญัชีตามหวัขอ้ "การชาํระบญัชีกองทุนรวม และวธีิการเฉลี2ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื2อ

เลิกโครงการ"  

(2) การบริหารกองทุน  

(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามที2ระบุไวใ้นโครงการที2ไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อ

หน่วยลงทุนอยา่งเคร่งครดั  

(ข) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื2น และซื	 อ ขาย ซื	 อลด ขายลด ไถ่

ถอน จาํหน่าย สั 2งโอน รบัโอน เปลี2ยนแปลง เพิ2มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยสิ์นที2ลงทุนไวนั้	นตามที2บริษัท

จดัการเห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการ

ที2ไดร้บัอนุมติั ทั	งนี	  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  

(ค) จดัใหมี้การฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์  

(ง) สั 2งผูด้แูลผลประโยชน์ใหส่้งมอบ รบัมอบ แปลงสภาพ จาํหน่าย จ่ายโอน ตลอดจนชาํระและรบัชาํระราคาค่า

หลกัทรพัย ์ 

(จ) จดัใหมี้การรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื2นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุน

ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามที2กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายที2เรียก

เก็บจากผูส้ั 2งซื	 อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสาํหรบัค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินงานของกองทุนภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ย

ที2เรียกเก็บจากกองทุนรวม"  

(ช) กาํหนดราคาที2เป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เพื2อ

ใชใ้นการคาํนวณทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีที2บริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธีิการคาํนวณมลูค่า

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามที2กาํหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์น

ขณะที2คาํนวณมลูค่า  

(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที2กองทุนถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยูเ่ท่าที2จาํเป็น เพื2อรกัษา

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ฌ) ดแูล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ดาํเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหาย ทั	งนี	  เพื2อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในการดาํเนินการตามขอ้ “การรบัชาํระหนี	 เพื2อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์น

อื2น”  

(3) การจดัทาํบญัชีและการรายงาน  

(ก) จดัทาํบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  

(ข) จดัทาํรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ	 นวนัทาํการนั	น  

(ค) จดัทาํรายงานการซื	 อขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื2นเพื2อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูล

ผลประโยชน์ภายในทุกสิ	 นวนัทาํการนั	น  

(ง) คาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามที2ระบุไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการคาํนวณ 

กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์
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และวธีิการดาํเนินการในกรณีที2มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(จ) จดัทาํและจดัส่งรายงานตามที2กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  

(4) การขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ก) จดัใหมี้คาํสั 2งจองซื	 อหน่วยลงทุน คาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุน หรือคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนซึ2งมีลกัษณะเป็นไปตามที2

กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  

(ข) ขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการที2ระบุในโครงการและหนังสือชี	 ชวน  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการที2กาํหนดในขอ้ "การจดัสรรหน่วยลงทุน" และ "การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ั 2งขายคืน

หน่วยลงทุน"  

(ง) ดาํเนินการจดัสรรจาํนวนหน่วยลงทุนของกองทุนที2จะรบัซื	 อคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การ

เลื2อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วย

ลงทุนตามคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การชาํระค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื2นแทนเงิน”  

(จ) ดาํเนินการยกเลิกจาํนวนหน่วยลงทุนที2รบัซื	 อคืนซึ2งไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัทาํการถดัจากวนัที2บริษัทจดัการทาํ

การซื	 อขายหน่วยลงทุนจาํนวนนั	น  

(ฉ) ดาํเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการดาํเนินการในกรณีที2มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(ช) จดัใหมี้และเก็บรกัษาไวซึ้2งสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที2กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ

กาํหนด  

(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุน  

(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนที2มิไดท้าํการซื	 อขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามที2

ระบุเงื2อนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน"  

(ญ) จดัใหมี้รายงานขอ้มลูของกองทุนตามที2กฎหมาย ก.ล.ต. กาํหนด  

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในกรณีที2จะดาํเนินการตามขอ้ “การเลื2อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การชาํระค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื2น

แทนเงิน”  

(5) การแต่งตั	งบุคคลอื2น  

(ก) แต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ซึ2งมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี2ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน

และแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์อื2นตามเงื2อนไขในการเปลี2ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ที2กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "เงื2อนไขการ

เปลี2ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์" ทั	งนี	  โดยไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน  

(ข) แต่งตั	งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื2อนไข และวิธีการที2กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(ค) แต่งตั	งผูส้อบบญัชีทรพัยสิ์นที2ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศวา่ดว้ยการให้

ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

(ง) แต่งตั	งผูช้าํระบญัชีของกองทุน เมื2อยุติหรือเลิกกองทุน ทั	งนี	 โดยความเห็นชอบของสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(จ) แต่งตั	งหรือดาํเนินการเป็นนายทะเบียนตามที2บริษัทจดัการเห็นสมควร  

(ฉ) แต่งตั	งและถอดถอนที2ปรึกษา (ถา้มี) ที2ทาํหนา้ที2เป็นปรึกษาของบริษัทจดัการตามหลกัเกณฑที์2กาํหนดไวใ้น

โครงการ  

(6) การดาํเนินการอื2น ๆ  

(ก) กระทาํนิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ2งบริษัทจดัการมีอาํนาจกระทาํไดภ้ายในขอบเขตของ

กฎหมาย  
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(ข) ปฏบิติัการอื2นๆ เพื2อใหบ้รรลุซึ2งวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซึ้2งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้

ขอบเขต หน้าที2 และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ ทั	งนี	  จะปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ที2ปฏบิติัตามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคาํสั 2งที2ออกโดยอาศยัอาํนาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั	งนี	  ในกรณีที2

ขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั 2ง

ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคาํสั 2งนั	น ใหถื้อว่าบริษัท

จดัการกองทุนไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

 

เงื2อนไขการเปลี2ยนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีที2มีการเปลี2ยนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยคาํสั 2งของสาํนักงาน หรือโดยเหตุอื2นใดตามพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งดาํเนินการตามที2จาํเป็นเพื2อใหบ้ริษัท

จดัการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ทาํหน้าที2ต่อไปได ้ซึ2งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม่  

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ชื2อ : ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  

ที2อยู ่: เลขที2 9 ถนนรชัดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์0 2544 3935-7 

สิทธิ หนา้ที2 และความรบัผิดชอบ :  

2.1 สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน์  

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนสาํหรบัการทาํหนา้ที2เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์  

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื2อนไขที2กาํหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2.2 หน้าที2และความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  

(1) หน้าที2โดยทั 2วไป  

(ก) ดแูลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าที2และความรบัผิดชอบตามที2ระบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "สิทธิ หน้าที2 

และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดย

เคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนที2บริษัทจดัการไดค้าํนวณไวแ้ลว้ตามที2กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "วิธีการคาํนวณ 

กาํหนดเวลาในการคาํนวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์

และวธีิการดาํเนินการในกรณีที2มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" ของโครงการ  

(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาที2เป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีที2บริษทัจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่

การคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามที2กาํหนดไวใ้นกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกบั

สภาวะการณใ์นขณะที2คาํนวณมลูค่า  
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(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ดาํเนินการในกรณีที2มลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(จ) ชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือชาํระผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นอื2นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามคาํสั 2งของบริษัทจดัการ  

(ฉ) จ่ายเงินเฉลี2ยคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งของผูช้าํระบญัชี  

(ช) รบัเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพื2อเขา้บญัชีของกองทุน  

(ซ) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิไดป้ฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคาํสั 2ง หรือขอ้บงัคบัอื2นใดที2

ออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ฌ) ดาํเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหนา้ที2ของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั	งนี	  เพื2อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั	งปวงหรือเมื2อไดร้บัคาํสั 2งจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีที2บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามหวัขอ้ “การเลื2อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วย

ลงทุนที2ไดร้บัไวแ้ลว้ หรือการหยุดรบัคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การรบัชาํระหนี	 เพื2อกองทุนรวม

ดว้ยทรพัยสิ์นอื2น”  

(ฎ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การชาํระบญัชีกองทุนจะเสร็จสิ	 นดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้าํระบญัชีปฏบิติัตาม

มาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที2ผูช้าํระบญัชีกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการตามมาตรา 130 แห่ง

กฎหมาย ก.ล.ต. ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายงานใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฏ) ดาํเนินการรบัและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทุนในเวลาที2กาํหนดตามคาํสั 2งของบริษัทจดัการโดยผูด้แูล

ผลประโยชน์จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที2เกิดขึ	 นในกรณีที2ผูด้แูลผลประโยชน์ไม่สามารถดาํเนินการรบัหรือ

จ่ายเงินไดท้นัเวลา  

(ฐ) ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนทาํการตรวจสอบบญัชี

หลกัทรพัย ์บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื2นของกองทุนไดภ้ายในเวลาทาํการปรกติของผูด้แูลผลประโยชน์  

(ฑ) ในกรณีที2ผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูด้แูลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอสิระ หรือผูช้าํระบญัชี

ของกองทุน หรือหน่วยงานผูมี้อาํนาจควบคุมผูด้แูลผลประโยชน์ ขอคาํชี	 แจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตาม

เกี2ยวกบัการกระทาํการใดๆที2มีผลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเรื2องอื2นใดเกี2ยวกบักองทุน 

ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งทาํรายงานเกี2ยวกบัคาํขอดงักล่าวพรอ้มรายงาน

ขั	นตอนการปฏบิติัที2ผูด้แูลผลประโยชน์ไดก้ระทาํไปแลว้ หรือที2จะกระทาํต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  

(ฒ) ดาํเนินการใด ๆ ที2เกี2ยวขอ้งกบัการขออนุญาตนําเงินตราเขา้ออกประเทศตามคาํสั 2งของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง

ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปริวรรตเงินตรา (ถา้มี)  

(ณ) ดาํเนินการชาํระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ (ถา้มี) 

(ด) รบัชาํระเงินจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบี	 ยจาก

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และดาํเนินการส่งเงินกลบัมายงัประเทศไทยตาม

คาํสั 2งของบริษัทจดัการ รวมทั	งคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นที2ไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศและแปลงเป็นเงิน

บาทเพื2อคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ถา้มี) 

(ต) นําส่งภาษีที2เกี2ยวเนื2องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี) 

(ถ) หน้าที2อื2นใดตามที2กฎหมายเกี2ยวกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมาย ก.ล.ต.กาํหนด โดยจะปฏบิติั

ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ 
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ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) หน้าที2ในการรบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดแูล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุนโดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูด้แูล

ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื2นใดที2ผูด้แูลผลประโยชน์ดแูลรกัษาอยูจ่นกว่าจะเลิกกองทุนพรอ้มทั	งดแูลใหก้าร

เบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามที2ระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือชี	 ชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือ

ฝากไวอ้ยา่งปลอดภยัที2ผูด้แูลผลประโยชน์ ที2บริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั และที2ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื2นทั	งนี	  หากมีการเปลี2ยนแปลงสถานที2เก็บรกัษา

ทรพัยสิ์นตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบริษัทจดัการ  

(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นที2ไดร้บัมอบมาและจาํเป็นตอ้งทาํการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัท

ผูอ้อกหลกัทรพัยนั์	น  

(ค) จดัใหมี้การตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานที2เก็บรกัษาโดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและตอ้ง

ยนิยอมใหต้วัแทนของบริษัทจดัการเขา้ร่วมในการตรวจสอบดงักล่าวดว้ย  

(ง) จดัทาํบญัชีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนที2รบัฝากไว ้รวมทั	งจดัทาํบญัชีแสดงการรบัจา่ย

ทรพัยสิ์นของกองทุน  

(จ) ดแูล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์นหรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื2อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 

การรบัเงินปันผล การรบัดอกเบี	 ยและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื2นใดที2กองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั	งดาํเนินการ

รบัหรือจ่ายเงินตามสิทธินั	น ๆ รวมทั	งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีที2มีความจาํเป็นที2ตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิที2มี

อยูห่รือเกี2ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยนั์	น ๆ  

(ฉ) จดัใหมี้ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ (ถา้มี) 

(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์ 

(ก) ส่งมอบ รบัมอบ จองซื	 อตามสิทธิ จาํหน่ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นตลอดจนชาํระและรบั

ชาํระราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นก่อนดาํเนินการ  

(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามคาํสั 2งของบริษัทจดัการ (ถา้มี)  

(ค) ติดตามดแูลใหผู้ร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุน

ตามคาํสั 2งบริษัทจดัการ (ถา้มี) 

(4) การรายงาน  

(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเกี2ยวกบัเรื2องดงันี	   

1 รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  

2 รายงานรายละเอยีดการรบัจา่ยจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลือ ณ สิ	 นวนัทาํการขายหรือรบั

ซื	 อคืน และคาํนวณดอกเบี	 ยคา้งรบั  

3 รายงานเกี2ยวกบัเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรพัยแ์ละตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้ม

คาํนวณดอกเบี	 ยคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  

4 รายงานรายละเอียดเจา้หนี	 ซื	 อหลกัทรพัยแ์ละลกูหนี	 ค่าขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  

5 รายงานเกี2ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

6 รายงานเงินปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั	งที2มีรายการเงินปันผลคา้งรบัเกิดขึ	 น  

7 รายงานอื2นใดที2บริษัทจดัการรอ้งขอและผูด้แูลผลประโยชน์ตกลงรบัดาํเนินการให ้ทั	งนี	  โดยผูด้แูลผลประโยชน์

สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการดงักล่าวจากกองทุนได ้ 

8 รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซึ2งยงัไม่ไดร้บัคาํชี	 แจงทุกสิ	 นเดือน  

(ข) รายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที2บริษัทจดัการกระทาํการหรืองดเวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิด
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ความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏบิติัตามหน้าที2ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั	งนี	  ภายใน 5 วนันับแต่

วนัที2ผูด้แูลผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  

(5) ความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  

ผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายที2เกิดขึ	 นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการในกรณีที2ความเสียหายดงักล่าว

เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทาํผิดโดยจงใจหรือการไม่ปฏบิติัตามที2ไดต้กลงไวก้บับริษัทจดัการ  

 

ผูด้แูลผลประโยชน์มีอาํนาจหน้าที2และความรบัผิดชอบตามที2กาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน

รวมและตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึ2งรวมถึงหน้าที2ดแูลรกัษาประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุน และเมื2อมีการเปลี2ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที2ดาํเนินการตามที2

จาํเป็นเพื2อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏบิติัหนา้ที2ต่อไปได ้ซึ2งการดาํเนินการดงักล่าวรวมถึงการลง

ลายมือชื2อในหนังสือเพื2อรบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของสิ2งที2ส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการ

เปลี2ยนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีที2ผูด้แูลผลประโยชน์กระทาํการ งดเวน้กระทาํการ หรือละเลยไม่ปฏบิติัหนา้ที2 ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของ

ผูถื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื2อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั	ง

ปวงได ้

 

ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระทาํการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ

กระทาํนั	นจะเป็นไปเพื2อประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื2น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทน

ในการทาํหน้าที2เป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรือเป็นการดาํเนินการในลกัษณะที2เป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนที2ไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

 

ในกรณีที2การดาํเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ดาํเนินการขอมติ ให้

ผูด้แูลผลประโยชน์มีอาํนาจดาํเนินการตามที2จาํเป็นเพื2อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

 

เงื2อนไขการเปลี2ยนผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปลี2ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์เมื2อเกิดกรณีใดกรณีหนึ2งหรือทั	งหมดดงัต่อไปนี	  ทั	งนี	  โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื2อบริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ2ง มีความประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั	งผูดู้แล

ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหนึ2งทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) มีคาํสั 2งศาลใหผู้ด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  

(3) ในกรณีที2บริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ2งไม่ปฏบิติัตามหน้าที2และความรบัผิดชอบที2ตกลงไว ้

ผูด้แูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหนึ2ง

ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั  

(4) ในกรณีที2มีการเปลี2ยนแปลงเงื2อนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปลี2ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือ

กรณีอื2นใดอนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที2จะแกไ้ขเปลี2ยนแปลงใหส้อดคลอ้งกบั

ประกาศ คาํสั 2ง ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั	งนี	  เนื2องจากการเปลี2ยนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ2ม
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ภาระหน้าที2แก่ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหนา้ที2ดงักล่าวต่อไป ผูด้แูลผลประโยชน์มี

สิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษร

เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั  

(5) ในกรณีที2ผูถื้อหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงขา้งมากซึ2งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกวา่กึ2งหนึ2งของจาํนวน

หน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหมี้การเปลี2ยนแปลงผูด้แูล

ผลประโยชน์  

(6) ในกรณีที2ผูด้แูลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื2อง คุณสมบติัของผูด้แูลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะดาํเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับ

แต่วนัที2บริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบ ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที2แกไ้ขเสร็จสิ	 น ในกรณีที2ผูด้แูลผลประโยชน์มิไดท้าํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน

ระยะเวลาที2กาํหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะดาํเนินการขออนุญาตเปลี2ยนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วนั นับแต่วนัที2ครบกาํหนดเวลาใหแ้กไ้ข เมื2อไดร้บัอนุญาตจากสาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัทจดัการจะแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์อื2นแทนผูด้แูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

(7) ในกรณีที2ผูด้แูลผลประโยชน์นําขอ้มลูต่าง ๆ ที2เกี2ยวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื2นที2เกี2ยวขอ้งไปเปิดเผย 

หรือใชใ้นทางที2ก่อหรืออาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แกผูด้แูลผลประโยชน์เอง 

บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ไดท้นัที  

เนื2องจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมีผูด้แูลผลประโยชน์ 

ดงันั	น ในกรณีที2ผูด้แูลผลประโยชน์หมดหน้าที2ลงตามขอ้ 2 ผูด้แูลผลประโยชน์นั	นจะตอ้งทาํหนา้ที2ผูด้แูลผลประโยชน์

ของกองทุนต่อไปอยา่งสมบรูณจ์นกว่าการโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั	งหมดของกองทุนนั	น ตลอดจนถึงการ

ดาํเนินการอื2นใดที2จาํเป็นเพื2อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั	งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์

รายใหม่จะเสร็จสิ	 น และผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทาํหน้าที2ไดท้นัที หรือปฏบิติัตามคาํสั 2งของบริษัทจดัการ 

ทั	งนี	  ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระทาํการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนที2ไม่เขา้

ขอ้ยกเวน้ใหก้ระทาํได ้หากเป็นกรณีที2มีนัยสาํคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอาํนาจ

บอกเลิกสญัญาแต่งตั	งผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานที2เก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) อาคารจี ทาวเวอรแ์กรนด ์พระราม 9 ชั	น 17 เลขที2 9 ถนนพระราม9 แขวง
หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และหรือ 
บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ  
ผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ 
 
3. ผูส้อบบญัชี :  
ชื2อ : นาย พจน์ อศัวสนัติชยั  

ที2อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178 ถนน
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ประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื2อ : นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัดิv 

ที2อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178 ถนน

ประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื2อ : นาย ธนะวุฒิ พบิลูยส์วสัดิv  

ที2อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178 ถนน

ประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื2อ : นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

ที2อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178 ถนน

ประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื2อ : นางสาวธญัพร  ตั	งธโนปจยั  

ที2อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178 ถนน

ประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ชื2อ : นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

ที2อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178 ถนน

ประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื2อ : นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

ที2อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178 ถนน

ประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

ชื2อ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ์ 

ที2อยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั อาคารธรรมนิติ ชั	น 6-7 ซอยเพิ2มทรพัย ์(ประชาชื2น 20) เลขที2 178 ถนน

ประชาชื2น แขวงบางซื2อ เขตบางซื2อ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

 

หรือบุคคลอื2นที2ไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  
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4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ชื2อ : ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ที2อยู ่: ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏบิติัการบญัชีทรพัยสิ์น ฝ่ายบริการธุรกิจหลกัทรพัย ์(ธล.) ชั	น 19 เลขที2 1 

ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 

 

5. ผูจ้ดัจาํหน่าย :  

ไม่มี  

 

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซื� อคืน :  

ชื2อ : ธนาคาร กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

ที2อยู ่: 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศพัท ์0 2888 8888  

และสาขาต่าง ๆ ทั 2วประเทศ  

 

บริษัทจดัการอาจแต่งตั	งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ2มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั	งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน

ในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแต่งตั	งหรือยกเลิกการแต่งตั	งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนใหส้าํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั	ง ในกรณีของการแต่งตั	งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ2มเติม ผูส้นับสนุนการ

ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบ

เพื2อทาํหน้าที2เป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที2ไดร้บัการแต่งตั	ง

จะตอ้งปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนที2ปฏบิติัหนา้ที2อยูก่่อนแลว้  

สิทธิ หนา้ที2 และความรบัผิดชอบ :  

6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมสาํหรบัการทาํหนา้ที2เป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกิจเกี2ยวกบัการ

ขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษัทจดัการ  

(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกี2ยวกบัการขายและรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ

สนับสนุนการขายหรือรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน  

6.2 หน้าที2และความรบัผิดชอบของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) จดัใหมี้สถานที2สาํหรบัจดัวางเอกสารเผยแพร่ขอ้มลูต่าง ๆ ของกองทุน ณ สาํนักงานใหญ่ และสาขา (ถา้มี) 

รวมทั	งดาํเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบั

ซื	 อคืนหน่วยลงทุน รวมทั	งขอ้มลูและเอกสารอนัจาํเป็น  

(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือชี	 ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี	 ชวนส่วนสรุปขอ้มลูสาํคญัที2ผูล้งทุนควรทราบ 

คู่มือผูล้งทุน คาํขอเปิดบญัชีกองทุน คาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุน คาํสั 2งขายหน่วยลงทุน คาํขอใชบ้ริการซื	 อขายหน่วยลงทุน

ผ่านสื2ออิเล็กทรอนิกส ์คาํขอใชบ้ริการสบัเปลี2ยนหน่วยลงทุนผ่านสื2ออิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลู

เกี2ยวกบักองทุนที2จาํหน่าย หรือเอกสารอื2นๆ ที2เกี2ยวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามที2บริษัทจดัการได้

จดัเตรียมให ้ 

(3) ในกรณีที2ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัทาํหรือใชเ้อกสารใด ๆ ที2เกี2ยวขอ้งกบับริษัทจดัการ หรือ

กองทุน ซึ2งบริษัทคู่สญัญาหรือบุคคลอื2นใดเป็นผูจ้ดัทาํขึ	 น ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบในความ
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เสียหายที2เกิดขึ	 นเนื2องจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวนั	นเองทั	งสิ	 น  

(4) ในกรณีที2ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนทาํหน้าที2เป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งทาํสญัญากบัผูล้งทุนที2ครอบคลุม

ขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หนา้ที2 และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหน้า และตอ้งไม่มีขอ้ความที2ปฏเิสธความ

รบัผิดชอบต่อลกูคา้จากการกระทาํหรือละเวน้การกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุนการขายหน่วย

ลงทุนหรือพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีที2ปฏบิติัแตกต่าง

จากการซื	 อกบับริษัทจดัการโดยตรง  

(5) กรณีที2ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนซื	 อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื2อผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus 

Account) ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมีหน้าที2ปฏบิติั ดงันี	   

(ก) มีระบบในการปฏบิติังานที2ทาํใหม้ั 2นใจไดว้า่ลกูคา้จะไดร้บัการปฏบิติัอยา่งสุจริตและเป็นธรรมเกี2ยวกบัการจดัทาํ

บญัชีรายชื2อผูถื้อหน่วยลงทุนซึ2งไม่เปิดเผยชื2อ  

(ข) ตรวจสอบหรือดาํเนินการใหมี้การตรวจสอบว่า มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชี Omnibus Account 

ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใดเกินกว่าหนึ2งในสาม ของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด  

(ค) แจง้บริษัทจดัการจะทราบโดยทนัทีเมื2อปรากฏวา่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชีนั	นถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนใดเกินกว่าหนึ2งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนทั	งหมด  

(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั	นในส่วนที2เกินกวา่หนึ2งในสาม ของจาํนวนหน่วยลงทุนที2

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของกองทุนใด รวมในจาํนวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว  

(จ) ในกรณีที2ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏบิติัต่อลกูคา้ในเรื2องใด ซึ2งมีผลทาํใหล้กูคา้ไดร้บัเงื2อนไข

หรือสิทธิประโยชน์ที2ไม่เท่าเทียมกบัการซื	 อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื2อ ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ให้

ผูล้งทุนทราบ และจดัใหมี้หลกัฐานที2แสดงวา่ ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเงื2อนไขและสิทธิประโยชน์ที2ไม่เท่าเทียมกนั

นั	นแลว้ โดยเงื2อนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องสาํนักงาน ก.ล.ต.  

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

รายที2เปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมีหน้าที2ปรบัปรุงขอ้มลู

ดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจบุนัตามหลกัเกณฑที์2กาํหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ที2จาํเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน รวมทั	งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ที2ผูล้งทุนควรทราบ และ

ตอ้งปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดงัต่อไปนี	  ใหผู้ล้งทุนทราบ  

(ก) รายชื2อของบริษัทจดัการทุกแห่งที2ทาํธุรกิจเกี2ยวขอ้งกบัการขายหรือรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน  

(ข) ชื2อ ที2อยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื	 อคืนรวมทั	งชื2อ ที2อยู ่และเลขประจาํตวัของพนักงาน

ของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลที2ไดร้บัมอบหมายที2ทาํหน้าที2ขายหรือรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน  

(ค) ความเสี2ยงที2เกี2ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนที2ผูล้งทุนไดร้บัคาํแนะนําตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกี2ยวกบั

ความเสี2ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(9) จดัทาํหลกัฐานที2แสดงใหเ้ห็นว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน

มิไดมี้การใหค้าํแนะนําใดๆ แก่ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีที2การลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงค์

ของผูล้งทุนหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  

(10) รบัชาํระเงินค่าจองซื	 อ หรือค่าซื	 อหน่วยลงทุน และรบัเอกสารที2เกี2ยวขอ้งกบัการซื	 อหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน  

(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื2อใหม้ั 2นใจว่าเป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึง

ตรวจสอบขอ้มลูที2เกี2ยวขอ้งกบัการซื	 อหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

(12) ขายหรือรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าที2บริษัทจดัการคาํนวณและประกาศมลูค่าตามที2ระบุไวใ้นหนังสือชี	 ชวน
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ของกองทุน ทั	งนี	  ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอื2นใดที2ธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายที2ควบคุมการ

ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยก์าํหนดไว ้ 

(13) จดัทาํและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงินค่าจองซื	 อ หรือการซื	 อหน่วยลงทุน  

(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงินอื2นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื2นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  

(15) ยนืยนัการซื	 อ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

(16) คืนเงินค่าซื	 อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูที้2ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งของบริษัทจดัการ  

(17) รบัขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ โดยปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที2สาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนด  

(18) ดาํเนินการอื2นใดตามที2กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คาํสั 2ง หนังสือซกัซอ้ม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และ

มาตรฐานการปฏบิติังาน ที2ออกโดยหน่วยงานที2เกี2ยวขอ้ง ซึ2งเกี2ยวขอ้งกบัการทาํหน้าที2ของผูส้นับสนุนการขายหน่วย

ลงทุน ทั	งที2มีอยูใ่นปัจจุบนั และที2จะมีขึ	 นในอนาคต  

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

8. ผูล้งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที1ไม่ไดเ้ป็นผูด้แูลสภาพคล่อง) :  

9. ที1ปรึกษา :  
 

9.1. ที2ปรึกษาการลงทุน :  

ภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมาย ก.ล.ต. กรณีที2บริษัทจดัการแต่งตั	งที2ปรึกษาการลงทุน สิทธิ หนา้ที2 และความ

รบัผิดชอบของที2ปรึกษาการลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างบริษัทจดัการกบัที2ปรึกษาการลงทุน  

หมายเหตุ (ที2ปรึกษาการลงทุน) :  

9.2.ที2ปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หนา้ที2 และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ที2ปรึกษากองทุน) :  

บริษัทจดัการอาจแต่งตั	งผูเ้ชี2ยวชาญทางดา้นธุรกิจและการลงทุนที2มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นที2ปรึกษาการ

ลงทุนใหเ้ป็นที2ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจดัการ เพื2อใหค้าํแนะนําทางดา้นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

ต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื2อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิด

ประโยชน์สงูสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ที2ปรึกษาที2บริษัทจดัการอาจจะแต่งตั	งขึ	 นดงักล่าวนั	น จะไม่มีอาํนาจควบคุมการ

ดาํเนินงานของบริษัทจดัการแต่อยา่งใด ทั	งนี	  บริษัทจดัการจะดาํเนินการขอความเห็นชอบในการแต่งตั	งที2ปรึกษาการ

ลงทุนดงักล่าวจากสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บริษัทจดัการอาจตกลงใหค่้าตอบแทนแก่ที2ปรึกษาการลงทุน 

ซึ2งบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าตอบแทนดงักล่าวเอง  

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  
ไม่มี 
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11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่มี  

 

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

 

13. สิทธิหนา้ที1และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  
 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผกูพนัที2จะตอ้งรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื2อผูถื้อหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษัท

จดัการรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามที2กาํหนดไวใ้นหวัขอ้ "เงื2อนไขการลงทุน" ยกเวน้กรณีที2บริษัทจดัการดาํเนิน การ

ตามที2กาํหนดในหวัขอ้ "การเลื2อนกาํหนดการชาํระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่

ขายหรือไม่รบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งซื	 อหรือคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุน"  

เนื2องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงันั	น ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขาย

คืนหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนัเวลาที2บริษัทจดัการกาํหนดได ้ 

 

13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  

ไม่มี  

 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซึ2งประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายื2นคาํขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองที2นายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื2อนายทะเบียนไดบ้นัทึกชื2อผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซึ2งนายทะเบียนจะทาํการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 

30 วนันับแต่วนัรบัคาํขอโอนหน่วยลงทุน ทั	งนี	  ผูร้บัโอนมีหน้าที2จะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามกาํหนดเวลาที2

นายทะเบียนนัดหมาย  

 

13.4. ขอ้จาํกดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ 

หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที2 ทน. 46/2556  

เรื2อง หลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ที2ของบริษัทจดัการ หรือ บริษัทจดัการไม่
สามารถปฏบิติัหนา้ที2ที2เกี2ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้
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13.5. สิทธิในการลงมติเพื2อแกไ้ขเพิ2มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื2อทาํการแกไ้ขเพิ2มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะทาํการแกไ้ข

เพิ2มเติมโครงการลงทุนไดต่้อเมื2อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุน ซึ2งคิดตาม

จาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายแลว้ทั	งสิ	 นของโครงการ ณ วนัปิดสมุด

ทะเบียนตามที2บริษัทจดัการไดก้าํหนดขึ	 น และในกรณีที2บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า

หนึ2งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยที์2เป็นเจา้ของบญัชี

แบบไม่เปิดเผยชื2อผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนันั	น

ในส่วนที2เกินกว่าหนึ2งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด ทั	งนี	  เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "วธีิการแกไ้ข

เพิ2มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ"  

 

13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื2อเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิที2จะไดร้บัเงินคืนเมื2อโครงการสิ	 นสุดลง โดยบริษัทจดัการจะจดัใหมี้ผูช้าํระบญัชีที2สาํนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผูช้าํระบญัชี โดยจะไดด้าํเนินการใหมี้การจาํหน่ายทรพัยสิ์นของโครงการ ชาํระ

ภาระหนี	 สินและแจกจา่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการที2ระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การชาํระบญัชีกองทุนรวม

และวธีิการเฉลี2ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื2อเลิกโครงการ"  

 

13.7. สิทธิประโยชน์อื2น ๆ :  

สิทธิในการจาํนําหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่วยลงทุนไปจาํนําไดต้ามกฎหมาย แต่ทั	งนี	  นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียน

การจาํนําใหแ้ก่ผูร้บัจาํนําที2เป็นสถาบนัการเงินเท่านั	น  

 

13.8. อื2น ๆ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจาํกดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที2ยงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 

 

การที2ผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซื	 อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี	  ไม่ว่าในทอดใด ๆ 

ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัที2จะผกูพนัตามขอ้กาํหนดในขอ้ผกูพนัซึ2งลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ที2

ไดร้บัการแต่งตั	งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วน

ของทุนของกองทุนรวมที2ตนถือ ทั	งนี	  ในกรณีที2มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้บัประโยชน์ตอบแทน

หรือการคืนเงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั	น ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  
14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 
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14.2. เงื2อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

เมื2อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบคาํขอเปิดบญัชีและใบคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนของกองทุนที2

กรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามที2ระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิด

บญัชี" และผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนไดช้าํระเงินค่าซื	 อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุน

การขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะดาํเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 2งซื	 อหน่วย

ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 2งซื	 อหน่วยลงทุนมีหนา้ที2ที2จะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและ

จะตอ้งลงลายมือชื2อในบตัรตวัอยา่งลายมือชื2อและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ชื2อผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 2งซื	 อเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื2อบริษัทจดัการ

ไดร้บัชาํระค่าซื	 อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซื	 อหรือผูส้ั 2งซื	 อนั	นไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท

จดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิที2บริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซื	 อหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ 

ในกรณีที2ผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ชื2อผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่านั	นเป็นผูถื้อ

หน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือชื2อร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื2อสั 2งซื	 อหรือ

ขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั	งเป็นผูไ้ดร้บัเงินที2ไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน  

อนึ2ง ในกรณีที2เป็นการซื	 อหน่วยลงทุน จาํนวนเงินที2ปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจาํนวนเงินที2ผู ้

ลงทุนชาํระเป็นค่าซื	 อหน่วยลงทุนตามคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนเท่านั	น มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วย

ลงทุน ทั	งนี	  ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งนําสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอกีครั	งเพื2อแสดงจาํนวน

หน่วยลงทุนที2ไดร้บัจดัสรร  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัทาํหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื2อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

สามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื2นได ้

 

ในกรณีที2ผูถื้อหน่วยลงทุนจาํเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัทาํใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู ้

ถือหน่วยลงทุน  

 
15. กาํหนดเวลา วิธีการ และขอ้จาํกดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  

 

16. วิธีการชาํระเงินหรือทรพัยส์ินอื1นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดชาํระหนี	 หรือมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี	 หรือลกูหนี	 ตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่

สามารถชาํระหนี	 ได ้บริษัทจดัการจะรบัชาํระหนี	 ดว้ยทรพัยสิ์นอื2นทั	งที2เป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื2อกองทุน

รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีที2ผูอ้อกตราสาร

แห่งหนี	 หรือลกูหนี	 ตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดชาํระหนี	  ดงันี	   

16.1 กรณีที2บริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย ์ 

16.1.1 เมื2อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที2มีชื2ออยูใ่น

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัที2บริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูมี้สิทธิ
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ในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	   

16.1.2 เมื2อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหนี	  บริษัทจดัการจะไม่นําทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจาก

ทรพัยสิ์นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	  มารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจาํหน่ายทรพัยสิ์นที2ได้

จากการรบัชาํระหนี	 ในโอกาสแรกที2สามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั เวน้แต่

กรณีที2ผูถื้อหน่วยลงทุนที2มีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	 ตกลงรบัชาํระหนี	 ดว้ยทรพัยสิ์น

ดงักล่าวแทนเงิน ทั	งนี	  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที2สมาคมบริษทัจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างที2บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	  บริษัทจดัการอาจจดัหา

ผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นนั	นได ้และในกรณีที2มีค่าใชจ้า่ยในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินสาํรอง 

รายไดห้รือผลประโยชน์ที2ไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นนั	น  

16.1.3 เมื2อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	 ดว้ยทรพัยสิ์นอื2นในแต่ละครั	ง บริษัทจดัการจะเฉลี2ยเงิน

ไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	 คืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที2มีสิทธิในเงินไดสุ้ทธินั	นภายใน 45 วนั

นับตั	งแต่วนัถดัจากวนัที2มีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกี2ยวกบัการเฉลี2ยเงินคืนไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัทาํการนับตั	งแต่วนัถดัจากวนัที2บริษัทจดัการไดเ้ฉลี2ยเงินคืน เวน้แต่สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉลี2ยเงินคืนเป็นอยา่งอื2น  

16.1.4 เมื2อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัชาํระ

หนี	 ตามตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษทัจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.1.5 กรณีที2บริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย ์ 

16.1.6 ก่อนการรบัชาํระหนี	 ดว้ยทรพัยสิ์นอื2นที2มิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั	ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยมติเสียงขา้งมากซึ2งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วยลงทุนที2

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมด หรือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยผูด้แูลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดง

ความเห็นพรอ้มเหตุผลว่าในขณะนั	นการรบัชาํระหนี	 ดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนมากกวา่

การถือหรือมีไวซึ้2งตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งนั	น  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูด้แูลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ2ง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียด

เกี2ยวกบัทรพัยสิ์นที2กองทุนรวมจะไดจ้ากการรบัชาํระหนี	  มลูค่าของทรพัยสิ์น ประมาณการค่าใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและ

ความจาํเป็นในการรบัชาํระหนี	   

16.1.7 เมื2อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัชาํระหนี	  บริษัทจดัการจะนําทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิของกองทุนรวมโดยจะกาํหนดราคาทรพัยสิ์นนั	นเพื2อใชใ้นการคาํนวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที2สมาคมบริษัทจดัการลงทุนกาํหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และจะดาํเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงันี	   

(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทที2กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซึ้2งทรพัยสิ์นดงักล่าว

ต่อไปเพื2อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทที2กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจาํหน่ายทรพัยสิ์น

ดงักล่าวในโอกาสแรกที2สามารถกระทาํไดโ้ดยคาํนึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นสาํคญั และในระหว่างที2

บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจาํหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าว  

ในกรณีที2มีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  

16.2 ในกรณีที2มีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหนี	 หรือลกูหนี	 ตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนี	 ได ้บริษัท

จดัการจะดาํเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายที2มีชื2ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัที2มีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตรา

สารหนี	 หรือลกูหนี	 ตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถชาํระหนี	 ได ้เป็นผูมี้สิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื2นที2ไดจ้ากการ
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รบัชาํระหนี	 ก็ได ้ทั	งนี	  ในการดาํเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งนําตราสารแห่งหนี	 หรือสิทธิเรียกรอ้งนั	นมารวมคาํนวณ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

เงื2อนไขเพิ2มเติม :  

ในการเฉลี2ยเงินคืนแต่ละครั	งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นที2ได้

จากการรบัชาํระหนี	 ไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้่ายในการเฉลี2ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจนําเงินไดสุ้ทธิ

ดงักล่าวไปรวมจา่ยในโอกาสแรกที2การเฉลี2ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ยก็ได ้ทั	งนี	  หากไดมี้

การจาํหน่ายทรพัยสิ์นที2ไดจ้ากการรบัชาํระหนี	 จนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธินั	นไม่คุม้กบัภาระค่าใชจ้า่ย

ในการเฉลี2ยเงินคืน บริษัทจดัการอาจนําเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมคาํนวณเป็นมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็

ได ้ 

 

การชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอื2นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะชาํระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที2ปรากฏ

ชื2อตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาที2กาํหนด เท่านั	น  

 

17. การจดัทาํทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จาํกดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ที2จดัใหมี้ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑที์2ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

ใหส้นันิษฐานไวก่้อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการชาํระเงินหรือทรพัยสิ์นอื2น รวมทั	งการใหสิ้ทธิหรือการ

จาํกดัสิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนที2ปรากฏรายชื2อในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระทาํตามขอ้กาํหนดใน

ขอ้ผกูพนัหรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการตามอาํนาจหนา้ที2แลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีอาํนาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที2การถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จาํกดัการถือหน่วย

ลงทุนตามประกาศคณะกรรมกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ

หน้าที2ของบริษัทจดัการ หรือ บริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าที2ที2เกี2ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

 

18. ขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหนึ2งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้

ทั	งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ว่าดว้ยเรื2อง

หลกัเกณฑเ์กี2ยวกบัขอ้จาํกดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที2ของบริษัทจดัการ 

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

การดาํเนินการใดที2โครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดด้าํเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนที2ไดร้บัมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั	ง

ปวงเห็นชอบใหด้าํเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 
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มติของผูถื้อหน่วยลงทุนที2ใหด้าํเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑที์2กาํหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มตินั	น

เสียไป 

 

ในกรณีที2เป็นการขอมติเพื2อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเรื2องที2กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั ตอ้งไดร้บัมติ

โดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซึ2งคิดตามจาํนวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วยลงทุนที2

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมนั	น เวน้แต่กรณีที2กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การ

ขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ2มเติมดงัต่อไปนี	 ดว้ย 

 

(1) ในกรณีที2เป็นการขอมติที2มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมติผูถื้อหน่วยลงทุนที2ถือหน่วยลงทุนชนิดที2ไดร้บัผลกระทบเกินกึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วย

ลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีที2เป็นการขอมติที2มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมติผูถื้อหน่วย

ลงทุนที2ถือหน่วยลงทุนชนิดที2ไดร้บัผลกระทบเกินกึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีที2เป็นการขอมติที2มีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ2ง ใหไ้ดร้บัมติผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดที2

ไดร้บัผลกระทบเกินกึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วยลงทุนชนิดนั	น  

 

20. วิธีการแกไ้ขเพิ1มเติมขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ2มเติมส่วนใดส่วนหนึ2งของขอ้ผกูพนัที2เป็นไปตามวิธีการที2กาํหนดไวใ้นขอ้ผกูพนั และมีสาระสาํคญัที2เป็นไป

ตามและไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑที์2ออกโดย

อาศยัอาํนาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อว่าขอ้ผกูพนัส่วนที2แกไ้ขเพิ2มเติมนั	นมีผลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้ผกูพนัในเรื2องที2กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญัตอ้งไดร้บัมติโดยเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั	งนี	  เรื2องที2กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั ใหร้วมถึง ขอ้กาํหนด

เกี2ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และเรื2องที2ผูด้แูลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบ

ต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั 

 

การแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปนี	  ใหมี้ผลผกูพนัเมื2อไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไม่

ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้ผูกพนัใหมี้สาระสาํคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมที2แกไ้ขเพิ2มเติมโดยไดร้บั

มติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงาน หรือ 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้ผูกพนันั	นเหมาะสม มีความจาํเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยสาํคญั 

การแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ากรณีใด ตอ้งกระทาํเป็นหนังสือลงลายมือชื2อโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษัท

จดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้มทั	งประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหมี้ขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ที2ทาํการและเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมเพื2อใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทั	งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ2มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทั	งเหตุผลและความจาํเป็นใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจาํปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนทั 2วไป)  
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21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  
 

21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

 

21.2. รายละเอียดเพิ2มเติม :  

22. การเลิกกองทุนรวม :  
 

22.1. เงื2อนไขในการเลิกกองทุน :  

1. เมื2อมีจาํนวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัทาํการใด ๆ  

2. เมื2อสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั 2งใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีที2บริษัทจดัการกระทาํการหรืองด

เวน้กระทาํการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าที2ของตน  

3. เมื2อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ2งหนึ2งของจาํนวนหน่วยลงทุนที2

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของโครงการจดัการ  

4. สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั	งและจดัการกองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนทั 2วไป หาก

ปรากฏว่า  

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ2งเกินกว่าหนึ2งในสามของ

จาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของกองทุนรวมนั	น เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศกาํหนด  

(ข) ในกรณีที2ปรากฏพฤติการณว์่าบริษัทจดัการดาํเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็นหรือตกลงกบั

บุคคลอื2น อนัเป็นการปกปิดหรืออาํพรางลกัษณะที2แทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั

ใดที2ประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ2งในสามของจาํนวนหน่วยลงทุนที2จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั	งหมดของกองทุนรวม

เพื2อผูล้งทุนทั 2วไป  

5. สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั	งและจดัการกองทุนรวม ในกรณีที2มีเหตุอนัควรสงสยั

ว่าอาจมีการจดัตั	งกองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนทั 2วไปเพื2อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

เป็นการเฉพาะ หรือเพื2อเป็นเครื2องมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และ

สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ไดด้าํเนินการแจง้บริษัทจดัการจะหรือบุคคลที2เกี2ยวขอ้งทาํการชี	 แจง แสดงเหตุผล 

ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซึ2งในกรณีที2ไม่มีการชี	 แจง หรือชี	 แจงแลว้แต่ไม่อาจพสิจูน์หรือทาํใหเ้ชื2อไดว้่าการจดัตั	ง

กองทุนรวมเป็นการจดัตั	งกองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนทั 2วไปอยา่งแทจ้ริง และสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั 2งบริษัท

จดัการจะทาํการแกไ้ข หรือดาํเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถดาํเนินการตามที2สาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สั 2งได ้หรือดาํเนินการแลว้แต่ไม่สามารถทาํใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื2อผูล้งทุนทั 2วไปอยา่งแทจ้ริง  

6. เมื2อกองทุนครบกาํหนดอายุโครงการ  

 

22.2. การดาํเนินการของบริษทัจดัการเมื2อเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกาํหนดเป็นอยา่งอื2น เมื2อปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 บริษัทจดัการจะดาํเนินการดงัต่อไปนี	

เพื2อเลิกกองทุน  

(ก) ยุติการรบัคาํสั 2งซื	 อและคาํสั 2งขายคืนหน่วยลงทุนตั	งแต่วนัทาํการที2ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนที2มีชื2ออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน รวมทั	งแจง้เป็น
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หนังสือใหส้าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั	งนี	  ภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการที2ปรากฏเหตุตามขอ้ 

22.1  

(ค) จาํหน่ายทรพัยสิ์นที2เหลืออยูข่องกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัทาํการนับแต่วนัทาํการที2ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 

เพื2อรวบรวมเงินเท่าที2สามารถกระทาํไดเ้พื2อชาํระค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

(ง) ชาํระค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนตามสดัส่วนจาํนวนเงินที2รวบรวมไดต้าม (ค) ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนภายใน 10 วนัทาํ

การนับแต่วนัทาํการที2ปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 และเมื2อไดด้าํเนินการชาํระค่ารบัซื	 อคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวา่เป็น

การเลิกกองทุน  

เมื2อไดด้าํเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แลว้ หากมีหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นคงเหลืออยูจ่ากการดาํเนินการตาม (ค) 

บริษัทจดัการจะดาํเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์เงื2อนไข และวธีิการชาํระบญัชีของ

กองทุนรวม  

ในกรณีที2มีการเลิกกองทุนเพราะเหตุที2ทราบกาํหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจดัการจะดาํเนินการ ดงัต่อไปนี	   

(1) แจง้เป็นหนังสือใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และสาํนักงานทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบในกรณีที2หน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมนั	นเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ทั	งนี	  ก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 

วนัทาํการ  

(2) ดาํเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื2อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทั 2วไปทราบเรื2องดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวม

เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัทาํการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์

หรือโดยจดัใหมี้ขอ้มลูเรื2องดงักล่าวไว ้ณ สถานที2ในการซื	 อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื	 อคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ 

(3) จาํหน่ายทรพัยสิ์นที2เหลืออยูข่องกองทุนรวมเพื2อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝาก

ประเภทออมทรพัย ์และตั �วสญัญาใชเ้งินที2มีกาํหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื2อทวงถาม ใหเ้สร็จสิ	 นก่อนวนัเลิกกองทุน  

 

23. การชาํระบญัชีเมื1อเลิกกองทุน :  

บริษัทจดัการจะจดัใหมี้การชาํระบญัชี โดยจะแต่งตั	งผูช้าํระบญัชีที2สาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ

เพื2อทาํหน้าที2รวบรวม และแจกจ่ายทรพัยสิ์นที2คงเหลือจากการชาํระหนี	 สินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

รวมทั	งทาํการอยา่งอื2นตามแต่จาํเป็นเพื2อชาํระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จสิ	 น ทั	งนี	  ตามหลกัเกณฑ ์เงื2อนไข และวธีิการที2

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกาํหนด สาํหรบัค่าใชจ้า่ยและเงินค่าตอบแทนในการชาํระบญัชีของกองทุนรวมจะหกั

จ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้าํระบญัชีจะดาํเนินการเฉลี2ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิเท่าที2คงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจาํนวนหน่วยลงทุนที2ผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานที2ปรากฏในทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  

เมื2อไดช้าํระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้าํระบญัชีจะทาํการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัสาํนักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้าํระบญัชีจดัการ

โอนทรพัยสิ์นดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธิvของสาํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมที2ผ่านการอนุมติัจากสาํนักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ2มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ที2แนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ2งของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม 
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คู่มือผูล้งทุน Investor Guide  
สิทธิของผูล้งทุน Rights of Investors  
1. สิทธิในการไดร้บัทราบรายชื2อบริษัทจดัการทุกแห่งที2ไดม้อบหมายใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นตวัแทน
สนับสนุนเพื2อการขายและรบัซื	 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. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเกี2ยวกบัชื2อ ที2อยู ่ของบริษัทจดัการ ผูจ้ดัจาํหน่ายหน่วยลงทุนและตวัแทนสนับสนุน  
รวมทั	งชื2อ  ที2อยู ่และเลขประจาํตวัของพนักงานผูท้าํหน้าที2ขายหรือรบัซื	 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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี2ยวกบัความเสี2ยงที2เกี2ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนที2ไดร้บัคาํแนะนําเพื2อซื	 อหน่วยลงทุนนั	น  
ตลอดจนรบัทราบคาํเตือนและคาํอธิบายเกี2ยวกบัความเสี2ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน 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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้เท็จจริงที2มีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อการตดัสินใจ
ลงทุน  เช่น  การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที2อยูใ่นขั	นตอนการดาํเนินการเพื2อการควบกองทุนรวมหรือการรวม
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. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี2ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที2ตวัแทน
อาจไดร้บัจากการซื	 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. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ตอ้งการรบัการติดต่อในลกัษณะที2เป็นการขายโดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ (Cold Calling)*  
ผูล้งทุนมีสิทธิดงันี	     The right to refuse any contact without a request of investor (cold calling), in which the 
investor shall have the following rights: 
1) ขอทราบชื2อผูติ้ดต่อ ชื2อนิติบุคคลที2ผูติ้ดต่อสงักดั 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) สิทธิที2ผูล้งทุนจะแสดงเจตนาวา่ ไม่ตอ้งการไดร้บัการติดต่อ The right of the investor to refuse any contact.  
7. สิทธิของผูล้งทุนที2ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัที2จะยกเลิกคาํสั 2งซื	 อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีที2เป็นการ
ขายโดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ The right of non-institutional investors to cancel a subscription order or redemption 
order in the case of cold calling.  
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การรอ้งเรียน Complaint 
1. วิธีการรอ้งเรียน Procedures for making a complaint 
ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถึงการรอ้งเรียนโดยทางวาจาที2มีการบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรที2
เกี2ยวกบั 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 
� การปฏบิติัหนา้ที2ของพนักงานบริษัทหรือของตวัแทนอยา่งมีนัยสาํคญั    หรือ the performance of duties by the 
staff of the Company or its distributors, or 
� เกี2ยวกบัการปฏบิติัที2ผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือคาํสั 2งของทางราชการที2บริษัทหรือตวัแทนตอ้งถือปฏบิติั เช่น กระทาํ
ไม่สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัต่อโครงการจดัการกองทุนรวม หรือหนังสือชี	 ชวนของกองทุน หรือการ
เปิดเผยขอ้มลูสาํคญัต่อลกูคา้ หรือการกระทาํใดๆที2ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของลกูคา้  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. สถานที2รอ้งเรียน Where to file a complaint 
� บริษัทจดัการ  Management Company  

ส่วนบริการลกูคา้  
 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 

เลขที2 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 

 




