คําจํากัดความ / คํานิยาม :
“กฎหมาย ก.ล.ต.. หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และหรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
“กองทุน / กองทุนเปิ ด / กองทุนรวม” หมายถึง กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พิเศษ 6MA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
“กลุ่มกิจการ” หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาํ หนดเกี่ยวกับการจัดทํางบ
การเงินรวม
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“คําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน” หมายถึง เงินสด เช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัท
จัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนยอมรับ โดยค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่ไม่ใช่เงินสดนั้น บริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ น
การขายหน่ วยลงทุนจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือวิธีการอื่น
ใดได้ภายในวันทําการถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย
“โครงการ” หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พิเศษ 6MA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนหน่ วยลงทุน
“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิกรไทย จํากัด
“ผูด้ แู ลผลประโยชน์” หมายถึง ผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
“ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน” หมายถึง ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุน
“ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน” หมายถึง ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ได้รบั ใบอนุ ญาตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) การค้าหลักทรัพย์ (Dealer)
และการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ทั้งในส่วนของหลักทรัพย์ทวั ่ ไป หรือหลักทรัพย์ที่จาํ กัดเฉพาะหน่ วยลงทุน
แล้วแต่กรณี
“ผูล้ งทุนสถาบัน” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดบทนิ ยามผูล้ งทุน
สถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ ได้แก่ผลู้ งทุนดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
(4) บริษัทเงินทุน
(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(6) บริษัทหลักทรัพย์
(7) บริษัทประกันวินาศภัย
(8) บริษัทประกันชีวิต
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษทั หลักทรัพย์รบั จัดการเงินทุนของผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูล้ งทุนตาม
(1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (25)
(11) กองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ
(12) กองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(16) ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

(17) ผูป้ ระกอบธุรกิจการซื้ อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้ อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
(18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(19) สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
(20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(21) นิ ติบุคคลประเภทบรรษัท
(22) นิ ติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจํานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด
(23) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (22)
(24) ผูจ้ ดั การกองทุน หรือผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
(25) ผูล้ งทุนอื่นใดตามที่สาํ นักงานประกาศกําหนด
“ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ” ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนดบทนิ ยามผู้
ลงทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ และผูล้ งทุนรายใหญ่ ได้แก่ผลู้ งทุนดังต่อไปนี้
(1) นิ ติบุคคลที่มลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ งดังนี้
(ก) มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้ นไป
(ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝาก
แล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้ นไป
ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปี ล่าสุดที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
(2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ งดังนี้
(ก) มีสินทรัพย์สุทธิต้งั แต่ 70 ล้านบาทขึ้ นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดงั กล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็ นที่พกั อาศัย
ประจําของบุคคลนั้น
(ข) มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้ว มีรายได้ต่อปี ตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้ นไป
(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้ นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝาก
แล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้ นไป
“ผูส้ อบบัญชี” หมายถึง ผูส้ อบบัญชีของกองทุน
“มูลค่าหน่ วยลงทุน” หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหารด้วยจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดตาม
ทะเบียนหน่ วยลงทุนเมื่อสิ้ นวันที่คาํ นวณนั้น โดยคํานวณตามหลักสากลเป็ นตัวเลขทศนิ ยม 5 ตําแหน่ งและตัดตําแหน่ งที่ 5
ทิ้ งมูลค่าหน่ วยลงทุนที่ใช้คาํ นวณราคาขายหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่ วยลงทุนที่ตดั ทศนิ ยมตําแหน่ งที่ 5 ทิ้ งและปั ด
ทศนิ ยมตําแหน่ งที่ 4 ขึ้ น
ระยะเวลาเสนอขาย หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุน
“ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน” หมายถึง ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนที่คาํ นวณจากมูลค่าหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันทํา
การรับซื้ อคืนนั้น หักด้วยค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
“วันทําการ” หมายถึง วันเปิ ดทําการปกติของบริษัทจัดการ
“วันทําการรับซื้ อคืน” หมายถึง วันที่บริษัทจัดการกําหนดให้เป็ นวันรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หากวันดังกล่าวตรง
กับวันหยุด จะใช้วนั ทําการถัดไปเป็ นวันทําการรับซื้ อคืน
“ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์” หมายถึง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“สถาบันการเงิน” หมายถึง สถาบันการเงินตามกฎหมายดอกเบี้ ยเงินให้กยู ้ มื ของสถาบันการเงิน
“สมาคม” หมายถึง สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
“สมุดบัญชีแสดงสิทธิ” หมายถึง สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
“สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน” หมายถึง สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วย
ลงทุนได้รบั คําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจากผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและได้รบั ค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแล้ว

“สัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน” หมายถึง สัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนในวันทําการซื้ อขาย
“สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“หน่ วยลงทุน” หมายถึง หน่ วยลงทุนของกองทุน
“หนังสือชี้ ชวน” หมายถึง หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน
คําศัพท์
“กลุ่มกิจการ”
“กองทุนฟื้ นฟู”

คําอธิบายศัพท์
บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกาํ หนดให้จดั ทํางบ
การเงินรวม
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
กองทุนรวมประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน

“กองทุนรวม
เปิ ด”
“กองทุนรวม
กองทุนรวมอีทีเอฟที่ต้งั ขึ้ นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดพันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นในภูมิภาค
พันธบัตรเอเชีย” ตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของที่
ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central
Banks (EMEAP)
“กองทุนรวม
กองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้ นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
วายุภกั ษ์”
“กองทุน AI”
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย (Accredited Investor Mutual Fund)
“กองทุน buy & กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกําหนดอายุของ
hold”
ทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม
“กองทุน CIS
กองทุนที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลกั ษณะเป็ นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม
ต่างประเทศ”
(collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์
หรือรูปอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ
“กองทุน ETF
กองทุน exchange traded fund ที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ
ต่างประเทศ”
“กองทุน infra” รูปแบบการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้ นฐานของประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้แก่
1. กองทุนโครงสร้างพื้ นฐานที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้ นฐานต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐานตาม
1.
ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนโครงสร้างพื้ นฐานดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษทั ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (Long Term Equity Fund)

“กองทุน
property”

กองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
“การลดความ
การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives ที่มี
เสี่ยง”
ลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกําไร (speculate)
2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง
3. เป็ นการลดความเสี่ยงทัว่ ไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ตอ้ งการลดความเสี่ยง
4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“โครงการ”
โครงการจัดการกองทุนรวม
“เงินฝากหรือ
ทรัพย์สินดังนี้
ตราสาร
1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลกั ษณะทํานอง
เทียบเท่า
เดียวกับเงินฝาก
เงินฝาก”
2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร
3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน
“เงินฝาก
ข้อตกลงที่เป็ นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลกั ษณะที่เทียบเคียงได้กบั เงินฝาก โดย
อิสลาม”
คู่สญ
ั ญาที่เทียบเคียงได้กบั ผูฝ้ ากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่เทียบเคียงได้กบั
ผูร้ บั ฝากได้เต็มจํานวน ณ เวลาใด ๆ
“ดัชนี กลุ่มสินค้า ดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิ ด
โภคภัณฑ์”
“ดัชนี เงินเฟ้ อ” ดัชนี ที่จดั ทําขึ้ นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อ
“ตราสารกึ่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็ นหุน้ ได้
กึ่งทุน”
“ตราสารภาครัฐ ตราสารดังนี้
ไทย”
1. ตัว๋ เงินคลัง
2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท.
3. พันธบัตร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้ กู ้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้ นฟูเป็ นผูม้ ีภาระ
ผูกพัน
“ตราสารภาครัฐ ตราสารที่มีรปู แบบทํานองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รฐั บาลต่างประเทศ
ต่างประเทศ”
กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่ วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การ
ระหว่างประเทศ เป็ นผูอ้ อกหรือผูค้ ้าํ ประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น
“ตราสาร Basel ตราสารเพื่อการนับเป็ นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือ
III”
ต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel
Committee on Banking Supervision (Basel III)

“ตลาดซื้ อขาย
หลักทรัพย์
ต่างประเทศ”

“ธปท.”
“ธพ.”
“บค.”
“บง.”
“บล.”
“บลจ.”
“บริษัทจด
ทะเบียน”
“บริษัทย่อย”
“บริษัทใหญ่”

ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จดั ให้มีขนเพื
ึ้ ่อการซื้ อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมี
ลักษณะครบถ้วนดังนี้
1. มีการรวบรวมคําเสนอซื้ อเสนอขายหลักทรัพย์จากผูเ้ สนอซื้ อหลายรายและผูเ้ สนอขาย
หลายราย
2. มีการกําหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกําหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้ อขาย
หลักทรัพย์ไว้เป็ นการล่วงหน้า โดยผูใ้ ห้บริการไม่อาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้ อขายเป็ น
ประการอื่น และผูเ้ สนอซื้ อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บริษัทเงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์
บล. ที่ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการ
จัดการกองทุนส่วนบุคคล
บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รบั การจดทะเบียนหรือได้รบั การอนุ ญาตให้ทาํ การซื้ อขายได้ใน
SET
บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมที่มีการจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวม ให้พจิ ารณาตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด
บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบ
การเงินรวมที่มีการจัดทําและเปิ ดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พจิ ารณาตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ล่าสุด

“แบบ filing”
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
“ใบแสดงสิทธิ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิง ซึ่งกําหนดให้เป็ นหลักทรัพย์ตาม
ในผลประโยชน์” ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยการกําหนดประเภท
หลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
“ผูม้ ีภาระ
ผูท้ ี่มีภาระผูกพันในการชําระหนี้ ตามตราสารทางการเงินในฐานะผูอ้ อก ผูส้ งั ่ จ่าย ผูร้ บั รอง
ผูกพัน”
ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าํ ประกัน แล้วแต่กรณี
“ศูนย์ซื้อขาย
ศูนย์ซอขายดั
ื้
งนี้
derivatives”
1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รบั ใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า
2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้ นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รบั
การยอมรับจากสํานักงาน
“หน่ วย CIS”
หน่ วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
1. หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่ราย
ย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
2. หน่ วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ

“หน่ วย infra”

“หน่ วย
property”

“หุน้ กูร้ ะยะสั้น”
“B/E”
“benchmark”
“CIS operator”
“concentration
limit”
“counterparty
limit”
“CRA”
“credit
derivatives”

“credit event”
“credit rating”
“currency risk”
“delta”
“derivatives”

หน่ วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้ นฐาน ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังนี้
1. กองทุนโครงสร้างพื้ นฐานที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หรือตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน
2. กองทุนโครงสร้างพื้ นฐานต่างประเทศที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนโครงสร้างพื้ นฐานตาม 1.
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
หน่ วยของกองทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอยูใ่ นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังนี้
1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่อยูภ่ ายใต้บงั คับประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
2. ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน
3. foreign REIT
หุน้ กูท้ ี่มีกาํ หนดเวลาชําระหนี้ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ที่ออกหุน้ กู ้
ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchange)
ตัวชี้ วัดของกองทุน ซึ่งเป็ นดัชนี หรือองค์ประกอบของดัชนี ที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น
บุคคลดังนี้
1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
2. ผูท้ าํ หน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
อัตราส่วนการลงทุนที่ค่สู ญ
ั ญา
สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สํานักงาน เว้นแต่ที่กาํ หนดไว้เป็ นการเฉพาะในภาคผนวก 5 ส่วนที่ 5
derivatives ที่มีลกั ษณะเป็ นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รบั การ
ประกันความเสี่ยงจากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งไปยังคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งตามมาตรฐานสากล โดย
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่ งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระเงินให้แก่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ ง เมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่มีผลต่อการชําระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รบั การประกันความเสี่ยง
จะได้รบั ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนี ยมสําหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชําระหนี้ ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสาร
หรือสัญญา
อันดับความน่ าเชื่อถือที่จดั ทําโดย CRA ซึ่งเป็ นการประเมินความสามารถในการชําระหนี้
ตามตราสารหรือสัญญา
ความเสี่ยงด้าน FX
อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของ
ตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี
สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

“derivatives on derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives
organized
exchange”
“discount rate” อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคํานวณมูลค่าของ
หลักทรัพย์หรือตราสารนั้น
“DW”
ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุ พนั ธ์ (Derivative Warrants)
“foreign REIT” กองทรัสต์หรือกองอสังหาริมทรัพย์ที่จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีวตั ถุประสงค์
หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทรัสต์หรือกองดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปอื่นใด
“FX”
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)
“GMS”
ประเทศกลุ่มอนุ ภมู ิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูน
นาน)
“group limit”
อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนําอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละ
บริษัทที่อยูใ่ นกลุ่มกิจการมาคํานวณรวมกัน
“guarantor
อันดับความน่ าเชื่อถือของผูม้ ีภาระผูกพันในฐานะผูร้ บั รอง ผูร้ บั อาวัล ผูส้ ลักหลัง หรือผูค้ ้าํ
rating”
ประกัน
“international มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
scale”
“investment
credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้
grade”
“IOSCO”
International Organization of Securities Commissions
“IPO”
การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)
“issue rating” อันดับความน่ าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
“issuer rating” อันดับความน่ าเชื่อถือของผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา
“market price” มูลค่าตามราคาตลาด
“MF”
กองทุนรวม (Mutual Fund)
“MMF”
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
“national
มาตรฐานการจัดทํา credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ
scale”
“NAV”
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
“net exposure” มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็ นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนใน
ตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยูก่ บั ทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นผลให้กองทุนมีความ
เสี่ยงในทรัพย์สินนั้น
“Non-retail
กองทุนรวมที่มีผถู้ ือหน่ วยลงทุนทั้งหมดเป็ นผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ซึ่งอยูภ่ ายใต้บงั คับของ
MF”
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุน
ทัว่ ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ
กองทุนส่วนบุคคล

“notional
amount”
“obligation”
“options”
“OTC
derivatives”
“P/N”
“portfolio
duration”
“product limit”
“PVD”
“regulated
market”
“repo”
“retail MF”
“retail PF”
“reverse repo”
“SBL”
“securities
lending”
“SET”
“share
warrants”
“single entity
limit”
“SIP”
“SN”
“sovereign
rating”
“TBMA”
“TSFC”
“TSR”
“underlying”
“WFE”

มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives
ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ขอ้ ตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation
category & obligation characteristics)
สัญญาที่มีลกั ษณะตาม (3) ของนิ ยาม “สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
derivatives ซึ่งซื้ อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคํานวณค่าตามมาตรฐานสากล
อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน
กองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ (Provident Fund)
ศูนย์กลางที่จดั ช่องทางการสื่อสารระหว่างผูค้ า้ เพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้ อขายตราสาร
ระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของทางการหรือหน่ วยงานที่ทาํ หน้าที่กาํ กับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือ
ตราสารที่มลี กั ษณะทํานองเดียวกับหลักทรัพย์
ธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืน (repurchase agreement)
กองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป (retail Mutual Fund)
กองทุนส่วนบุคคลรายย่อย (retail Private Fund)
ธุรกรรมการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repurchase agreement)
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and
Lending)
ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้
อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สินหรือคูส่ ญ
ั ญา
Specific Investment Products
ตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
อันดับความน่ าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผอู้ อกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็ นการ
ประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้ ของรัฐบาลของประเทศนั้น
สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย (Thai Bond Market Association)
บล. ที่ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ใบแสดงสิทธิในการซื้ อหุน้ เพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อา้ งอิง
World Federation of Exchanges

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :
1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ พิเศษ 6MA ห้ามขายผูล้ งทุนรายย่อย
1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : K Special Fixed Income 6MA Fund Not for Retail Investors
1.3. ชื่อย่อ : KSF6MA-UI
1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิ ด
1.5. ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว
1.6. การกําหนดอายุโครงการ : กําหนด
1.7. อายุโครงการ : 1 ปี - เดือน - วัน
1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกาํ หนดอายุเป็ นช่วงเวลา) :
1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :
ประมาณ 6 เดือน โดยไม่ตาํ ่ กว่า 5 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 6 เดือน 20 วันนับจากวันที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม
เงื่อนไขอื่น ๆ : บริษัทจัดการอาจยุติการเสนอขายหรือเลิกกองทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลาย
อย่างดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการอาจยุติการเสนอขายหน่ วยลงทุนในระหว่างเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุนภายใน 1
เดือนนับตั้งแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม เมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือ
สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่แจ้งไว้ได้ และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั
ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
(2) จําหน่ ายหน่ วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้ตาํ ่ กว่า 500 ล้านบาท หรือ
(3) กรณีที่สถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิด
เหตุการณ์ไม่ปกติ
1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ
1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จํานวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จํานวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
2.1. จํานวนเงินทุนของโครงการ : 1,500,000,000.00 บาท
2.2. เงื่อนไข (จํานวนเงินทุนของโครงการ) :
หากในระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนมีการจองซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นมูลค่าเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการ บริษัท
จัดการอาจเพิ่มจํานวนเงินของโครงการได้อีกไม่เกิน 50 ล้านบาทหรือคิดเป็ นจํานวนหน่ วยลงทุนที่เพิ่มขึ้ นได้ไม่เกิน 5 ล้าน
หน่ วย
2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่ วย : 10.0000 บาท
2.4. จํานวนหน่ วยลงทุน : 150,000,000.0000 หน่ วย
2.5. ราคาของหน่ วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท
2.6. มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งแรก : 1,000,000.00 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.7. มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ซื้ อครั้งถัดไป : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.8. มูลค่าขัน้ ตํา่ ของการสัง่ ขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.9. จํานวนหน่ วยลงทุนขัน้ ต่าของการสัง่ ขายคืน : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.10. มูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตํา่ : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.11. จํานวนหน่ วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขน้ั ตํา่ : ไม่กาํ หนด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะ
พิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :
กองทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อตอบสนองผูล้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษที่มีความเข้าใจในทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน
และรับความเสี่ยงได้สงู มากกว่าผูล้ งทุนทัว่ ไป เนื่ องจากกองทุนลงทุนในตราสารหนี้ ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ
(Unrated) และ/หรือตราสารหรือเงินฝากที่มีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตํา่ กว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment
Grade)
3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนรวม : ตราสารหนี้
3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :
3.4. ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
การกําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : กําหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ
ไม่เกินร้อยละ 79.00 ของ NAV
วงเงินการลงทุนในต่างประเทศบางส่วน ไม่เกิน ล้านเหรียญ
3.5. นโยบายการกูย้ มื (ถ้ามี) :
ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการอาจกูย้ มื เงินหรือทําธุรกรรมการขายโดยมีสญ
ั ญาซื้ อคืนในนามกองทุนรวมได้ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
3.6. การลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน
3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)
3.7. การลงทุนในตราสารที่มีสญ
ั ญาซื้ อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน
3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
3.9. ดัชนี ชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :
ไม่มี เนื่ องจากกองทุนมีการบริหารจัดการแบบ buy & hold เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คาดหวังตามระยะเวลาที่กาํ หนด จึงไม่
จําเป็ นต้องเปรียบเทียบผลการดําเนิ นงานของกองทุนกับตัวชี้ วัด
3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบั ซ้อน
3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :
กองทุนรวม buy-and-hold
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม :
กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝากในสถาบันการเงินทั้ง
ในและต่างประเทศ และอาจลงทุนในตราสารมีอนั ดับความน่ าเชื่อถือตํา่ กว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)
และหรือที่ไม่ได้รบั การจัดอันดับความน่ าเชื่อถือ (Unrated) ได้ โดยไม่จาํ กัดอัตราส่วน ซึ่งกองทุนอาจมีการลงทุนกระจุกตัว
ในตราสารของผูอ้ อกรายใดๆ ได้ถึงร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนได้
รวมทั้ง กองทุนอาจลงทุนในธุรกรรมประเภทการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน(reverse repo) ธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์
(securities lending) สัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และในกรณีที่กองทุนมี
การลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน
และหรืออาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ทาํ ธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ตอ้ งยืมมาเพื่อการส่งมอบ (short sell) และธุรกรรมการกูย้ มื
เงินหรือการทํา repo เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุน
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเลิกกองทุนในกรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่บริษัทจัดการพิจารณา
เห็นว่าเหมาะสมภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม และ/หรือในกรณีที่สถานการณ์การลงทุนไม่
เหมาะสม เช่น เกิดปั ญหาด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสารและไม่สามารถหาตราสารใหม่ทดแทนได้ ภาวะตลาดและ
เศรษฐกิจมีความผันผวน หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ
3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :
มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ โดยลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อนละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :
3.13.1. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอนื่ อย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้ เว้น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั ่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี้ ในประเทศ
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.1.3 หุน้ กู ้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุ พนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)
1.1.5 ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (Promissory Noteหรือ P/N)

1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ กู ้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู ้
1.1.8 ตราสารหนี้ อื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ ตามข้อ 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดเพิ่มเติม
1.2. ตราสาร Basel III
1.3. ศุกกู
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีขอ้ กําหนดหรือเงื่อนไขที่ทาํ ให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาํ เนิ นการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สมํา่ เสมอ และมีขอ้ มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทําตาม
หลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมี
การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งั ่ จ่ายหรือผูอ้ อกตัว๋ ทั้งจํานวนรวมถึงดอกเบี้ ย
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) บริษทั เงินทุน (บง.) หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.) ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบัน
การเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตามข้อ 1. - 9.

ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมประเภทการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืน (reverse repo)
การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องเป็ นนิ ติบุคคลดังนี้ ที่สามารถเข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.)
1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)
1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (บค.)
1.4 บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
1.5 บริษัทประกันภัย
1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
1.7 กองทุนฟื้ นฟู
1.8 นิ ติบุคคลที่มกี ฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทํา reverse repo ต้องเป็ นตราสารดังนี้
2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็ นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่
ในอันดับ investment grade
2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุน้ กูร้ ะยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น เป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน ซึ่ง
มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึง
กําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
2.4 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มาจาก
การจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
2.5 ตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขนทะเบี
ึ้
ยนในตลาดซื้ อขายตราสารหนี้ หรือที่มขี อ้ มูลราคาที่น่าเชื่อถือและ
อ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่ น 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสั้น
ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 3 อันดับแรก
2.6 ตราสารหนี้ ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขนทะเบี
ึ้
ยนในตลาดซื้ อขายตราสารหนี้ หรือที่มีขอ้ มูลราคาที่น่าเชื่อถือ
และอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่ น 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กบั credit rating ระยะสั้น
ดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่ น 4 อันดับแรก
2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชําระหนี้ ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกําหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบตั ิสาํ หรับการลงทุนใน reverse repo
4.1 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาํ หนดโดย TBMA หรือ TSFC
4.2 ห้ามนําหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อไปขายหรือโอนต่อ เว้นแต่เข้าลักษณะดังนี้
4.2.1 เป็ นการขายหรือโอนตามข้อกําหนดใน reverse repo ดังกล่าว
4.2.2 เป็ นการขายตาม repo ที่เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการกูย้ มื เงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม

4.3 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ วันเริ่มต้นสัญญา ต้องมีมลู ค่าเป็ นไปตามสมการการคํานวณตามวิธีการดังนี้
มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อมากกว่า (ราคาซื้ อ x (1 + discount rate))
ทั้งนี้ ราคาซื้ อ เท่ากับ ราคาที่กองทุนชําระให้แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นค่าซื้ อหลักทรัพย์หรือตราสารตาม reverse repo
4.4 การดํารงมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้ นวัน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
4.4.1 มูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อมากกว่า (มูลค่า reverse repo x (1 + discount rate))
4.4.2 ในกรณีที่มลู ค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้ นวัน ไม่เป็ นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจัดการ ต้องเรียกให้
คู่สญ
ั ญาโอนกรรมสิทธิ์ในเงิน หรือหลักทรัพย์หรือตราสารที่สามารถใช้ในการทํา reverse repo ให้แก่กองทุน เพื่อให้มลู ค่า
รวมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อและทรัพย์สินที่โอนมาดังกล่าวเป็ นไปตามวิธีการดังกล่าว ภายในวันทําการถัดจากวันที่
มูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อลดลงกว่าสมการในข้อ 4.4.1 เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ 4.4.3
4.4.3 ในกรณีที่ผลลัพธ์ตามสมการในข้อ 4.4.1 แสดงผลว่ามูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อ ณ สิ้ นวัน มีมลู ค่าน้อย
กว่ามูลค่า reverse repo x (1 + discount rate) เป็ นจํานวนไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือไม่เกิน 5% ของราคาซื้ อ แล้วแต่
จํานวนใดจะตํา่ กว่า และมีการกําหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในสัญญาซึ่งได้กาํ หนดโดยพิจารณาถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา
(counterparty risk) แล้ว บริษัทจัดการ จะไม่ดาํ เนิ นการตาม 4.4.2 ก็ได้
4.5 การคํานวณมูลค่า reverse repo ตามข้อ 4.4 ให้คาํ นวณดังนี้
4.5.1 คํานวณจากราคาซื้ อรวมกับผลประโยชน์ที่กองทุนพึงได้รบั จาก reverse repo จนถึงวันที่มีการคํานวณ
4.5.2 คํานวณเป็ นรายธุรกรรม หรือคํานวณรวมเป็ นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมที่กองทุนมีอยูก่ บั คู่สญ
ั ญาราย
เดียวกันและมีขอ้ ตกลงกําหนดให้สามารถบังคับชําระหนี้ ตามธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่ งจากหลักทรัพย์หรือตราสารที่ซื้อหรือ
ทรัพย์สินที่โอนตามข้อ 4.4.2 (ถ้ามี) ของธุรกรรมที่เกิดจาก reverse repo รายการอื่นได้
4.6 discount rate ที่นํามาใช้ในการคํานวณ ต้องเป็ นการกําหนดขึ้ นโดยคํานึ งถึงปั จจัยความเสี่ยงของคู่สญ
ั ญา หลักทรัพย์
หรือตราสารที่ซื้อแล้ว
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ (securities lending)
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้
1. คู่สญ
ั ญา ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยมื
หลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญาดังกล่าวกระทําการในฐานะตัวแทนของผูย้ มื
ผูย้ มื ต้องเป็ นบุคคลดังนี้ ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนิ นกิจการได้ตามกฎหมายไทย
1.1 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบธุรกิจ SBL
1.2 ธปท.
1.3 กองทุนฟื้ นฟู
1.4 ธนาคารเพื่อการนําเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย
1.5 ธพ.
1.6 บง.
1.7 บล.
1.8 บริษัทประกันชีวิต
1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมลู ค่าทรัพย์สินของผูล้ งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้ นไป
1.10 กองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
1.11 นิ ติบุคคลอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้ยมื ต้องเป็ นหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่
ธปท. ทําหน้าที่เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บริษัทจัดการ ต้องดําเนิ นการดังนี้
3.1 ดําเนิ นการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผูย้ มื เพื่อเป็ นประกันการให้ยมื หลักทรัพย์ โดยต้องเป็ นหลักประกัน

ดังนี้
3.1.1 เงินสด
3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก หรือหุน้ กูร้ ะยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ นเป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึง
กําหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.1.5 B/E P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่ได้มา
จากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.6 ตราสารหนี้ ที่มี credit rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.1.7 หนังสือคํ้าประกันที่ ธพ. เป็ นผูอ้ อกให้แก่กองทุนเพื่อเป็ นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
3.1.8 หุน้ จดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยูใ่ นดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน
กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
3.1.9 หน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)
3.2 ดําเนิ นการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตามข้อ 3.1 หรือดําเนิ นการโดยวิธีอนื่ ซึ่งจะมีผลให้
บริษัทจัดการ สามารถบังคับชําระหนี้ เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
3.3 ห้ามนําหลักประกันตามข้อ 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทําให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกัน
นั้นได้ เว้นแต่เป็ นการบังคับชําระหนี้ ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้ยมื หลักทรัพย์ นั้นเอง
3.4 ดํารงมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้ นวัน มากกว่าหรือเท่ากับ 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยมื
3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็ นเงินสด ให้นําเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้
3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้
3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ นเป็ นผูม้ ีภาระผูกพัน
3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็ นผูอ้ อก ที่มีกาํ หนดวันใช้เงินตามตัว๋ ไม่เกิน 270 วันนับแต่วนั ออกตัว๋ และเป็ นตัว๋ ที่ถึงกําหนดใช้
เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่ งอย่างใดดังนี้
3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่ นอันดับแรก โดยกรณีที่เป็ น issuer rating ต้องเป็ น credit rating ที่
ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่ นอันดับ investment grade
3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย
3.5.4 reverse repo สําหรับตราสารภาครัฐไทย
4. ลักษณะและสาระสําคัญของสัญญา ให้ใช้สญ
ั ญาที่มีลกั ษณะและสาระสําคัญของสัญญาตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับระบบงาน สัญญายืมและให้ยมื หลักทรัพย์
และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยมื หลักทรัพย์
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ตามส่วนที่ 1 - 4
1.2 อัตราดอกเบี้ ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนี ตาม 1.5
1.7 underlying อื่นตามที่สาํ นักงานกําหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot price)
หรือราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ น
องค์ประกอบของดัชนี ดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดําเนิ นการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการก่อนขอรับความยินยอมด้วย
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange
2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
ตัวแทนซื้ อขาย derivatives หรือผูค้ า้ derivatives
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชําระหนี้ ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้ นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนี ตาม 1.7 – 1.8 ดัชนี ดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนี ที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัยต่าง ๆ ที่
นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนี ให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้
underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาด
อย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนี ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
3.2.1 ดัชนี ที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนี ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนี ที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนี ที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ งมีน้ําหนัก น้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั้งหมดในกรณีที่เป็ นไปตาม
สภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที่กาํ หนดใน 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ้าหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ งนําองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบมา
พิจารณา
3.2.2 ดัชนี ที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับทองคําหรือนํ้ามันดิบ หรือเป็ นดัชนี ราคาทองคําหรือนํ้ามันดิบ
3.2.3 ดัชนี อื่นใดนอกจาก 3.2.1 และ 3.2.2 ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.3.1 เป็ นดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.3.2 เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่ งว่ากองทุนลงทุน
ในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็ นดัชนี ที่ได้รบั การพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่ าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่า
สถาบันดังกล่าวเป็ นบริษัทในเครือของ บลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนี น้ัน ๆ อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็ นดัชนี กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี ดงั กล่าวต้องคํานวณจากตัวแปรอย่างหนึ่ งอย่างใดหรือหลายอย่างดังนี้
3.5.1 ราคาปั จจุบนั (spot price) หรือราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (futures price) ของสินค้าโภคภัณฑ์
3.5.2 ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ที่คาํ นวณจากราคาปั จจุบนั หรือราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า

ของสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าใดสินค้าหนึ่ ง
3.5.3 ราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่อา้ งอิงกับดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ตาม 3.5.2
3.6 ในกรณีที่เป็ นดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนี ดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของผูพ้ ฒ
ั นา
ดัชนี ดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชําระหนี้ ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชําระหนี้
ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็ นไปตามที่สาํ นักงานกําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน derivatives
ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สาํ นักงานกําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บลจ. ต้องจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้
6.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของ
แต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของ บลจ. ให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทําการ
ถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งคํานวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บลจ. ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ งอย่างใด
ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ อประกั
ื้
นความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกีย่ วข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี้ ตาม obligation ของผูผ้ กู พันตาม obligation นั้น โดยคู่สญ
ั ญาที่อยูใ่ นฐานะผูข้ ายประกันความเสี่ยงมีภาระ
ผูกพันที่จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื้ อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้ นโดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้ อประกันความ
เสี่ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้ นสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation
จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่ กําหนดให้ผขู้ ายประกัน
ความเสี่ยงมีหน้าที่ชาํ ระหนี้ เมื่อเกิด credit event ขึ้ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่ งเป็ นรายแรก (First to Default
Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่ งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชําระราคากัน
เฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ขอ้ ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม
(Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ ื้ อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อา้ งอิง เพื่อแลกกับการที่ผซู้ ื้ อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit
event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาํ หนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่สาํ นักงานยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงที่มีลกั ษณะดังนี้

7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย
อื่น
7.3.2 ไม่มีขอ้ กําหนดที่ทาํ ให้สิทธิที่กาํ หนดไว้ในตราสารแห่งหนี้ หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิง
เสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีขอ้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอนื่ อย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดดังต่อไปนี้ เว้น
แต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น
หากเป็ นการลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็ นการทําสัญญา
ในประเทศที่มีหน่ วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้ อขาย
ในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็ นสมาชิกของ WFE หรือเป็ นตราสารของบริษัทที่จดั ตั้งและเสนอขายใน GMS
ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั ่วไป
1. ประเภทของตราสาร ได้แก่
1.1 ตราสารหนี้ ต่างประเทศ
1.1.1 พันธบัตร
1.1.2 ตัว๋ เงินคลัง
1.1.3 หุน้ กู ้ (ไม่รวมหุน้ กูแ้ ปลงสภาพ หุน้ กูอ้ นุ พนั ธ์ และตราสาร Basel III)
1.1.4 ตัว๋ แลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)
1.1.5 ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (Promissory Noteหรือ P/N)
1.1.6 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ กู ้
1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็ นพันธบัตรหรือหุน้ กู ้
1.1.8 ตราสารหนี้ อื่นที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับตราสารหนี้ ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
กําหนดเพิ่มเติม
1.2. ตราสาร Basel III
1.3. ศุกกู
2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน
ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้
2.1 ไม่มีขอ้ กําหนดหรือเงื่อนไขที่ทาํ ให้ผลู้ งทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็ น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดาํ เนิ นการให้มีการรับโอน
สิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผูอ้ อกตราสารได้)
2.3 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง
สมํา่ เสมอ และมีขอ้ มูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทําตาม
หลักวิชาการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
2.4 ในกรณีที่เป็ นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมี
การรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้
2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.4.2 ธนาคารออมสิน
2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย
2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7
ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็ นการอาวัลหรือการรับรองผูส้ งั ่ จ่ายหรือผูอ้ อกตัว๋ ทั้งจํานวนรวมถึงดอกเบี้ ย
(ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย
ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ต้องเป็ นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศเทียบเท่าเงินฝากของผูร้ บั ฝากดังนี้
1. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็ นสมาชิก
2. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลกั ษณะทํานองเดียวกับผูร้ บั ฝากตามข้อ 3.13.1 ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝาก
หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ข้อ 1. - 9.
ส่วนที่ 3 : ธุรกรรมประเภทการซื้ อโดยมีสญ
ั ญาขายคืนในต่างประเทศ (reverse repo)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการให้ยมื หลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)
โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้
1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาได้ตอ้ งมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างดังนี้
1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที่ 1 - 4
1.2 อัตราดอกเบี้ ย
1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็ นต้น
1.5 ดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
1.6 ดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นดัชนี ตาม 1.5
1.7 underlying อื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดเพิ่มเติม
ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อา้ งอิงดังกล่าวต้องเป็ นราคาปั จจุบนั (spot price)
หรือราคาสัญญาซื้ อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดชั นี หรือ underlying ที่เป็ น
องค์ประกอบของดัชนี ดงั กล่าว ต้องเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิ ดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย
2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดําเนิ นการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ
2.1 กรณีกองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนใน
โครงการ
2.2 เป็ นการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
2.2.1 derivatives on organized exchange

2.2.2 กรณีเป็ น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ
derivatives ที่อยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลโดยหน่ วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็ นสมาชิกสามัญของ
IOSCO หรือที่เป็ นสมาชิกของ WFE
2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชําระหนี้ ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้ นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็ นทรัพย์สินที่กองทุน
สามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรบั มอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม
3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็ นดัชนี
ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็ นดัชนี ตามข้อ 1.5 – 1.6 ดัชนี ดงั กล่าวต้องมีลกั ษณะดังนี้
3.1 เป็ นดัชนี ที่มีการกําหนดวิธีการคํานวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปั จจัยต่าง ๆ ที่
นํามาใช้ในการคํานวณ และมีการคํานวณดัชนี ให้เป็ นปั จจุบนั ตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้
underlying หรือปั จจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็ นอิสระด้วย
3.2 เป็ นดัชนี ที่มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ งดังนี้
3.2.1 ดัชนี ที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็ นดัชนี ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ งดังนี้
3.2.1.1 ดัชนี ที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% ของนํ้าหนักทั้งหมด
3.2.1.2 ดัชนี ที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่ งมีน้ําหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35% ของนํ้าหนักทั้งหมด
ในกรณีที่เป็ นไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ําหนักไม่เกินอัตราที่กาํ หนดในข้อ 3.2.1.1
การพิจารณาการกระจายนํ้าหนักตามข้อ 3.2.1.1 และข้อ 3.2.1.2 ไม่ตอ้ งนําองค์ประกอบที่เกีย่ วข้องกับทองคําหรือ
นํ้ามันดิบมาพิจารณา
3.2.2 ดัชนี อื่นใดนอกจากข้อ 3.2.1 ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้
3.2.2.1 เป็ นดัชนี ที่มีองค์ประกอบเป็ นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง
3.2.2.2 เมื่อคํานวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่ งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้ว
ได้ผลเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น
3.3 เป็ นดัชนี ที่ได้รบั การพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่ าเชื่อถือและทําหน้าที่ได้อย่างอิสระจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หาก
ปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็ นบริษัทในเครือของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
3.4 มีการแสดงดัชนี น้ัน ๆ อย่างต่อเนื่ องเป็ นประจําทุกวันทําการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์
3.5 ในกรณีที่เป็ นดัชนี เงินเฟ้ อ ดัชนี ดงั กล่าวต้องคํานวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่ วยงานราชการของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคํานวณจากราคาสินค้าและบริการที่บริษัทจัดการแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณของ
ผูพ้ ฒ
ั นาดัชนี ดงั กล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้ อได้อย่างเหมาะสม
4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชําระหนี้ ตามภาระผูกพัน (cover rule)
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจํานวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้อง
ชําระหนี้ ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้ นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็ นไปตามที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ในกรณีที่บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยง การลงทุนใน
derivatives ดังกล่าวต้องเป็ นไปตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการจะจัดให้มีขอ้ ตกลงใน OTC derivatives ดังนี้

6.1 ให้ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งคํานวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวัน
สุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วนั ดังกล่าวเป็ นวันหยุดทําการของบริษัทจัดการ ให้คาํ นวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรม
ภายในวันทําการถัดไป
6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสําคัญ ให้คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งคํานวณและ
แจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที
6.3 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้
7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสําหรับการเข้าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาใน credit derivatives
บริษัทจัดการต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังนี้
7.1 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น
7.2 เข้าเป็ นคู่สญ
ั ญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลกั ษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่ งอย่างใด
ดังนี้
7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ อประกั
ื้
นความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกีย่ วข้องกับความสามารถใน
การชําระหนี้ ตาม obligation ของผูผ้ กู พันตาม obligation นั้น โดยคู่สญ
ั ญาที่อยูใ่ นฐานะผูข้ ายประกันความเสี่ยงมีภาระ
ผูกพันที่จะต้องชําระเงินตามข้อตกลงซื้ อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้ นโดยจะมีผลให้ขอ้ ตกลงซื้ อประกันความ
เสี่ยงครบกําหนดทันที (ในกรณีที่ไม่เกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้ นสุดในวันครบกําหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation
จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึง่ กําหนดให้ผขู้ ายประกัน
ความเสี่ยงมีหน้าที่ชาํ ระหนี้ เมื่อเกิด credit event ขึ้ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่ งเป็ นรายแรก (First to Default
Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่ งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชําระราคากัน
เฉพาะในส่วนของสินทรัพย์รายนั้น แต่ขอ้ ตกลงจะครบกําหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม
(Proportionate Credit Default Swap)
7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผูซ้ อประกั
ื้
นความเสี่ยงของสินทรัพย์อา้ งอิงที่เกิดจากการ
ลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รบั จากสินทรัพย์อา้ งอิง โดยผูข้ ายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนใน
อัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อา้ งอิงกับอัตราดอกเบี้ ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์อา้ งอิง เพื่อแลกกับการที่ผซู้ ื้ อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้ น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์อา้ งอิงให้กบั ผูข้ ายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกําหนดสัญญา (กรณีไม่เกิด credit
event)
7.3 ต้องใช้สญ
ั ญามาตรฐานตามที่กาํ หนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญา
มาตรฐานอื่นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ ซึ่งมีขอ้ ตกลงที่มีลกั ษณะดังนี้
7.3.1 มีผลใช้บงั คับได้ตามกฎหมาย และไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย
อื่น
7.3.2 ไม่มีขอ้ กําหนดที่ทาํ ให้สิทธิที่กาํ หนดไว้ในตราสารแห่งหนี้ หรือสัญญาซื้ อขายล่วงหน้าที่ credit derivatives นั้นอ้างอิง
เสื่อมเสียไป
7.3.3 ไม่มีขอ้ กําหนดให้กองทุนต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ค่สู ญ
ั ญา
3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม :
อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :
บริษัทจัดการจะลงทุนหรือมีไว้ซงึ่ หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นเพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม
ตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนดดังต่อไปนี้ ในกรณีที่

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะลงทุนให้เป็ นไปตาม
ประกาศที่แก้ไขด้วย
ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีค่ าํ นวณตามผูอ้ อกทรัพย์สนิ หรือคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
อัตราส่วน (% ของ NAV)
1
ตราสารภาครัฐไทย
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
2
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
3
เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก
ไม่จาํ กัดอัตราส่วน
4
ทรัพย์สิน ดังนี้
ไม่เกินอัตราส่วนดังนี้ แล้วแต่
4.1 ตราสารหนี้ ที่ผอู้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. อัตราใดจะสูงกว่า
ต่างประเทศที่ได้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทยและ
(1) 35%หรือ
เสนอขายในประเทศ
(2) นํ้าหนักของตราสารที่ลงทุน
4.2 ตราสารหนี้ ที่ผอู้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตรา ใน benchmark + 5%
สารนั้นในต่างประเทศ หรือผูอ้ อกจัดตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ
4.3 reverse repo
4.4 OTC derivatives
5
ทรัพย์สินอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 4 (SIP)
รวมกันไม่เกิน 5%
หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผูร้ บั ฝาก ผูอ้ อกตราสารหรือคูส่ ญ
ั ญา
แล้วแต่กรณี
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนิ นงานของกองทุนรวม
2. derivatives on organized exchange
ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)
ข้อ
ประเภททรัพย์สิน
1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตาม
กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิ ติบุคคลดังกล่าว) เป็ นผู้
ออก ผูส้ งั ่ จ่าย หรือคูส่ ญ
ั ญา ดังนี้
1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น
1.2 ธพ.
1.3 บง.
1.4 บค.
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่ MF ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์มาจากคูส่ ญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรือ derivatives)
2

อัตราส่วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยใน
รอบปี บัญชี เว้นแต่เป็ น MF ที่มี
อายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตาม
รอบอายุกองทุน
- อัตราข้างต้นไม่ใช้กบั MF ที่
อายุกองทุน คงเหลือ < 6 เดือน
ทั้งนี้ เฉพาะ MF ที่มีอายุโครงการ
> 1 ปี

การเข้าทําธุรกรรม derivatives ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
(hedging)
หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดําเนิ นงานของกองทุนรวม ไม่มีขอ้ กําหนด
เกี่ยวกับ product limit

ทั้งนี้ การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบริษัทจัดการสามารถเลือกคํานวณอัตราส่วนการลงทุน
โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่มีการลงทุนก็ได้
ส่วนที่ 3 การดําเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
(1) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด แต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไป
จนเป็ นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็ นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการต้องดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(1.1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ
จัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว ตลอดจน
จัดเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(1.2) จําหน่ ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่า
90 วันนับแต่วนั ที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติ เว้นแต่เป็ นกรณีตามข้อ (3) ในส่วนที่ 3 การดําเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
(1.3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจําหน่ ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลง
ไปจนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนใน
ทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จาํ หน่ ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี
และให้จดั ส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั้งจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที่เกิดกรณีดงั กล่าว
(2) ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็ นไป
ตามอัตราส่วนการลงทุนเป็ นเวลา 5 วันทําการติดต่อกัน โดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการต้องดําเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
(2.1) จัดทํารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จํานวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุนไม่เป็ นไปตาม
อัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสํานักงานและผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ครบระยะเวลา
ดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสําเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ
(2.2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่
กําหนด
(2.3) แก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนดภายในโอกาสแรกโดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ แต่
ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็ นกรณีขอ้ (3) ในส่วนที่ 3 การดําเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด
(ก) 30 วันนับแต่วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คาํ นวณตามประเภททรัพย์สิน
สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋ แลกเงินหรือตัว๋ สัญญาใช้เงิน
(ข) 90 วันนับแต่วนั ครบระยะเวลาดังกล่าว สําหรับกรณีอื่นใดนอกเหนื อจากกรณีตาม (2.3) (ก) ในส่วนที่ 3 การ
ดําเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
(2.4) เมื่อบริษัทจัดการสามารถแก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนดแล้ว บริษัทจัดการต้องจัดทํารายงาน
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จํานวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็ นไปตามอัตราส่วนการ
ลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสํานักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ ภายในวันทําการถัดจากวันที่มีการ
แก้ไขจนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น
(3) ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กาํ หนดแต่ต่อมามีกรณีดงั ต่อไปนี้ จนเป็ นเหตุให้ไม่

เป็ นไปตามอัตราส่วนการลงทุน ให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อ (2) ในส่วนที่ 3 การดําเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด โดยอนุ โลม
(3.1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็ นผูถ้ ือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยูเ่ ดิมนั้น
(3.2) กรณีที่กองทุนได้รบั ทรัพย์สินมาจากการบริจาค
(4) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสยั หรือเหตุจาํ เป็ นอื่นใดทําให้บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนิ นการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในข้อ (1)(1.2) หรือข้อ (2) (2.3)(ข) ในส่วนที่ 3 การดําเนิ นการเมื่อการลงทุนไม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาํ หนด หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดําเนิ นการดังกล่าวจะไม่เป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุน บริษัทจัดการ
สามารถใช้ดุลยพินิจดําเนิ นการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคํานึ งถึงประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ และต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกับการดําเนิ นการของบริษทั จัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสํานักงาน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุน
รวม ก่อนครบระยะเวลาที่ตอ้ งแก้ไขให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน บริษัทจัดการสามารถดําเนิ นการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :
4.1. การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน : ไม่มี
4.2. ประเภทการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน : ไม่มี
4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน) :
รายละเอียดเพิ่มเติม :
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :
5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืน
5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการเสนอขายหน่ วยลงทุนให้แก่ผลู้ งทุนสถาบันและผูล้ งทุนรายใหญ่พเิ ศษเท่านั้นในราคาเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขายที่ระบุในหนังสือชี้ ชวน โดยบริษัทจัดการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่าน
ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนครบตามจํานวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนสิ้ นสุดระยะเวลา
เสนอขาย บริษัทจัดการสามารถปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุนได้ โดยปิ ดประกาศที่สาํ นักงานของบริษัทจัดการและ
ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา
รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและดํ
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ ชวนและการเปิ ดบัญชีกองทุน
ผูส้ นใจสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที่ผลู้ งทุนควรทราบและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการและผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนทุกวันทําการในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกสําหรับ
ผูล้ งทุนที่ยงั ไม่เคยมีบญ
ั ชีกองทุน จะต้องเปิ ดบัญชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชีกองทุน
5.2.2 เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี
กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
กรณีนิติบุคคล :
(ก) สําเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
(ข) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ค) ตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคลและเงื่อนไขการลงนาม
(ง) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนนิ ติบุคคล
ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้อง
5.2.3 วิธีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
ผูส้ นใจสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนสามารถสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนได้ดว้ ยตนเองกับบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน โดย
กรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเพือ่ แสดงความจํานงในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนโดยระบุ
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
5.2.4 การรับชําระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้องชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนเต็มตามจํานวนที่ระบุไว้ในคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน โดยชําระเป็ นเงินสด หรือ
เช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใด โดยในกรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านบริษัทจัดการ ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อม
เฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหาร
ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด
(มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก์
กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่าน ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอาจชําระเป็ นเงินสด หรือเช็ค
ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน การหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดที่ธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินได้ทนั ที และขีดคร่อม
เฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันในนามกองทุน
กรณีที่สงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนรายอื่น ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนอาจชําระเป็ นเงินสด หรือเช็ค
ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอนื่ ใด โดยผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนต้องขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันใน
นาม "บัญชีจองซื้ อกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ที่บริษัทจัดการได้เปิ ดไว้กบั ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารซิตี้แบงก์
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีรบั ชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าว โดยไม่ถือว่า
ปฏิบตั ิผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
กรณีที่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชําระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนด้วยวิธีอื่นใดที่มิใช่เงินสด ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะต้องลงวันที่ให้บริษทั
จัดการสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายในวันทําการถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาเสนอขาย
5.2.5 เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุน
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน

และได้ทาํ รายการขายหน่ วยลงทุนแล้ว เพื่อให้บริษัทจัดการทําการจัดสรรหน่ วยลงทุนได้ ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถ
ยกเลิกคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนนั้นได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากบริษทั จัดการเป็ นกรณีพิเศษ
ในการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เมื่อผูส้ นใจสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนรายใดประสงค์จะสัง่ ซื้ อตั้งแต่ 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท
ถ้วน) ขึ้ นไปต่อการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในแต่ละครั้ง ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนจะต้องรายงานให้บริษัทจัดการทราบ
ในทันทีก่อน
กองทุนสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนกับหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมือง
สหรัฐอเมริกาหรือผูท้ ี่มีถิ่นฐานอยูใ่ นสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยูใ่ นสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สิน
ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุน้ ส่วนซึ่งจัดให้มีขนและดํ
ึ้
าเนิ นกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนในกรณีดงั กล่าวมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัท
จัดการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่า
บริษัทจัดการจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ หรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมิได้มีลกั ษณะตามบทนิ ยามของผูล้ งทุนสถาบัน หรือผู้
ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
ในการชําระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะต้องชําระค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทั้งจํานวนด้วยเงิน ยกเว้นกรณีผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดําเนิ นการ เพื่อซื้ อหน่ วยลงทุนของ
กองทุน บริษัทจัดการอาจดําเนิ นการให้มีการหักกลบกันได้
5.2.6 วิธีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
หลังจากสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิ ดการเสนอขายแล้ว บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
โดยคํานวณจากจํานวนเงินที่ได้รบั ชําระหารด้วยราคาเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรกโดยจํานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั จัดสรร
จะคํานวณเป็ นทศนิ ยม 4 ตําแหน่ ง โดยตัดทศนิ ยมตําแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
กรณีที่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนชําระค่าสัง่ ซื้ อเป็ นเช็ค ดราฟต์ คําสัง่ จ่ายเงิน หรือวิธีอื่นใด บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่ วยลงทุน
ให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต์ คําสัง่
จ่ายเงิน หรือวิธีการอื่นใดได้เรียบร้อยแล้วและวันที่บริษัทจัดการได้รบั เงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวต้องเป็ นวันที่อยูใ่ น
ระหว่างระยะเวลาเสนอขาย
ในกรณีที่จาํ นวนเงินที่ระบุในคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ตรงกับจํานวนเงินที่บริษัทจัดการได้รบั ชําระบริษัทจัดการจะจัดสรร
หน่ วยลงทุนให้ตามจํานวนเงินที่ได้รบั ชําระเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที่มีการสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเกินกว่ามูลค่าโครงการที่จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทจัดการจะ
จัดสรรหน่ วยลงทุนตามเกณฑ์วรรคหนึ่ งและวรรคสองของข้อนี้ โดยใช้หลักการ "สัง่ ซื้ อก่อนได้ก่อน" ตามวันและเวลาที่ได้รบั
คําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน ในกรณีสงั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนพร้อมกันและมีหน่ วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการจะจัดสรร
จํานวนหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนดังกล่าวตามสัดส่วนจํานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ซื้ อ (Pro Rata) ให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนพร้อมกันนั้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าการ
จัดสรรในกรณีดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหน่ วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดสรรในกรณีดงั กล่าว จะทําให้การถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกิน
ข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผู้
ถือหน่ วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการโดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ผสู้ งั ่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าหรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการ
หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรวมถึงกรณีที่เมื่อบริษัทจัดการพบว่าบริษัทจัดการจะไม่

สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกีย่ วข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) ได้ หรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมิได้มีลกั ษณะตามบทนิ ยามของผูล้ งทุนสถาบัน หรือผูล้ งทุนรายใหญ่
พิเศษ ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้า
5.2.7 การคืนเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
เมื่อสิ้ นสุดระยะเวลาการเสนอขายแล้วหากปรากฏว่าบริษัทจัดการไม่สามารถจําหน่ ายหน่ วยลงทุนให้แก่ผทู้ ี่ได้รบั การเสนอ
ขายหน่ วยลงทุนได้ถึง 35 ราย หรือในกรณีที่มีการจัดสรรหน่ วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินกว่า
หนึ่ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการจะยุติการจําหน่ ายหน่ วยลงทุนและจะคืนเงินค่า
สัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้ นจากเงินที่ได้รบั จากการจําหน่ ายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อ โดย
การโอนเงินหรือชําระเป็ นเช็คตามที่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนั ถัดจากวัน
สิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนและผลประโยชน์ภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าวได้อนั เนื่ องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการ บริษทั จัดการจะชําระดอกเบี้ ยในอัตราไม่ตาํ ่ กว่าร้อยละ 7.50
ต่อปี นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 1 เดือนให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผัน หรือสัง่ การเป็ นอย่างอื่น
ในกรณีที่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอนื่ นอกเหนื อจากกรณีขา้ งต้น
บริษัทจัดการจะดําเนิ นการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรพร้อมผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้ น (ถ้ามี) ให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วย
ลงทุน โดยการโอนเงินหรือชําระเป็ นเช็คตามที่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชีภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนั ถัด
จากวันสิ้ นสุดระยะเวลาเสนอขาย
5.2.8 เงื่อนไขการลงทุน
บริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตกลงสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และบริษัทจัดการจะดําเนิ นการรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการจะประกาศหรือแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทําการ
นับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน โดยในการรับซื้ อคืน บริษัทจัดการมีนโยบายจะรับซื้ อคืนเป็ นจํานวนเงินที่จดั สรร
จากเงินสดรับที่ได้จากดอกเบี้ ย หรือจากเงินต้นของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามหัวข้อ 3.13 หลังกันเงิน
สํารองสําหรับค่าใช้จา่ ยของกองทุน (ถ้ามี)
บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่แจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบได้หากมีการผิดนัดชําระดอกเบี้ ย
หรือเงินต้นของหุน้ กู ้ พันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศการหยุดรับคําสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุน ณ ที่ทาํ การของบริษัทและแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบ รวมทั้งจัดทํารายงานการไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุนพร้อมเหตุผลและรายงานแผนการดําเนิ นงานของกองทุนให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยุติการเสนอขายหน่ วยลงทุนในระหว่างเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้ง
แรก หรือเลิกกองทุนภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วนั ที่จดทะเบียนเป็ นกองทุนรวม เมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถ
ลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารที่จะลงทุนตามที่
แจ้งไว้ได้ และผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ กรณีเลิกกองทุนบริษัทจะดําเนิ นการรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนทั้งหมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนั ทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุน
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
-

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :
บริษัทจัดการมิได้เสนอขายหน่ วยลงทุนภายหลังระยะเวลาเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรก เนื่ องจากเป็ นการเสนอขายครั้ง
เดียว และนําเงินไปลงทุนตามจํานวนที่ขายหน่ วยลงทุนได้เท่านั้น
6.3. การสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน :
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7. การรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
7.1. ช่องทางการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน :
- บริษัทจัดการ
7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
7.3. วิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน :
- แบบอัตโนมัติ
7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะดําเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งมีชื่อปรากฏอยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ
เวลา 8.00 น. ของวันที่บริษัทจัดการดําเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยบริษัทจัดการถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ตกลงสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุน และบริษัทจัดการจะดําเนิ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการประกาศหรือแจ้งให้
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทําการนับจากวันถัดจากวันที่จดทะเบียนกองทุน
บริษัทจัดการอาจมีนโยบายรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนเงินที่จดั สรร
โดยประมาณไม่เกินเงินสดที่ได้รบั จากดอกเบี้ ยรับ และ/หรือกําไรจากเงินลงทุน ของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นตามหัวข้อ 3.13 หลังกันเงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
ในการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายบริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่เหลืออยูท่ ้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน โดยจะ
รับซื้ อคืนเป็ นจํานวนเงินที่จดั สรรจากเงินสดรับที่ได้จากดอกเบี้ ย หรือจากเงินต้นของพันธบัตร หรือหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นตามหัวข้อ 3.13 หลังกันเงินสํารองสําหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
โดยในการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนงวดสุดท้ายดังกล่าว บริษัทจัดการจะนําเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้ อ
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิ ดเค ตราสารรัฐระยะสั้น หรือกองทุนเปิ ดเค ตราสารหนี้ ระยะสั้น
(กองทุนปลายทาง) ตามที่ระบุไว้ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน โดยจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทางที่ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนจะได้รบั คํานวณโดยใช้ราคาขายหน่ วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดย
อัตโนมัติของกองทุนต้นทาง
ผูส้ งั ่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติได้ เว้นแต่บริษทั จัดการจะเห็นว่าเหมาะสม
และจะอนุ ญาตเป็ นกรณีพิเศษสําหรับผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกคืนสมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใน
กรณีที่บริษัทจัดการปิ ดบัญชีกองทุนไม่ว่าด้วยเหตุใด

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้ อคืน : เมื่อสิ้ นสุดอายุโครงการ
7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้ อคืน :
บริษัทจัดการจะประกาศหรือแจ้งวันรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบภายใน 15 วันทําการนับจากวันถัดจาก
วันที่จดทะเบียนกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนภายในกําหนดอายุโครงการ
7.7. การขายคืนหน่ วยลงทุน : ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ งั ่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
ยกเว้นในกรณีตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” หรือ “การไม่ขาย
หรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน" หรือ "การหยุดรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน” บริษัท
จัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ งั ่ ขายคืน โดยคํานวณจากราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ณ สิ้ นวันที่บริษัทจัดการได้รบั การตกลง
ยินยอมจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนให้รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ซึ่งหากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทําการ บริษัทจัดการจะถือว่าบริษัท
จัดการได้รบั การตกลงยินยอมจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนให้ขายคืนหน่ วยลงทุนในวันทําการวันแรกถัดจากวันดังกล่าว
บริษัทจัดการจะคํานวณจํานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืนสําหรับผูท้ ี่ขายคืนหน่ วยลงทุน โดยหารจํานวนเงินที่สงั ่ ขายคืน
ทั้งหมดซึ่งกําหนดไว้ในหัวข้อ “เงื่อนไขการลงทุน” ด้วยราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่คาํ นวณได้ ณ สิ้ นวันทําการขายคืนนั้น
ทั้งนี้ จํานวนหน่ วยลงทุนที่คาํ นวณได้จะเป็ นตัวเลขทศนิ ยม 4 ตําแหน่ ง โดยตัดทศนิ ยมตําแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
การขายคืนหน่ วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนได้ตรวจสอบแล้วว่าผูส้ งั ่ ขายคืนมีจาํ นวนหน่ วย
ลงทุนตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเพียงพอกับจํานวนหน่ วยลงทุนที่สงั ่ ขายคืน
บริษัทจัดการจะจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ งั ่ ขายคืนตามการสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนที่สมบูรณ์ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขข้างต้นเท่าที่
บริษัทจัดการสามารถรับซื้ อคืนได้จากจํานวนเงินสดของกองทุนที่มีอยูข่ ณะนั้น
บริษัทจัดการจะยกเลิกจํานวนหน่ วยลงทุนที่รบั ซื้ อคืนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในวันทําการถัดจากวันทําการรับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนจํานวนนั้น
7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :
การชําระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กาํ หนดไว้ในโครงการ บริษัทจัดการจะชําระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้แก่ผขู้ าย
คืนภายใน 5 วันทําการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทําการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ตามวิธีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนระบุไว้ในคําขอเปิ ด
บัญชีกองทุน หรือตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการ
การประมาณการอัตราการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
เมื่อสิ้ นสุดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยมีอตั ราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 3.10
โดยเฉลี่ยต่อปี ของเงินลงทุนเริ่มแรก ซึ่งคํานวณจากการลงทุนสําหรับระยะเวลาประมาณ 6 เดือน มีรายละเอียดของตรา
สารที่จะลงทุนดังนี้

ประมาณการ
สัดส่วน
อันดับความ ผลตอบแทน
การลงทุน
ตราสารที่ลงทุน*
น่าเชื่อถือของ ของตราสาร
ผูอ้ อกตราสาร ในรูปเงินบาท โดยประมาณ*
(ต่อปี )**
ตัว๋ แลกเงินบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด
3.50%
32.26%
ตัว๋ แลกเงินบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนี ยน
3.60%
19.35%
กรุ๊ป จํากัด
ตัว๋ แลกเงินบริษัท บุญถาวรเซรามิค จํากัด
4.00%
32.26%
ตัว๋ แลกเงินบริษัท รอแยลแคน อินดัสทรีส์
3.25%
12.90%
จํากัด
ตราสารหนี้ ภาครัฐไทย
AAA***
1.25%
3.23%
รวม
100.00%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน (ถ้ามี)****
ประมาณการผลตอบแทนที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจะได้รบั เมื่อรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (ต่อปี )

ประมาณการ
ผลตอบแทนที่
กองทุนจะได้รบั
ในรูปเงินบาท
(ต่อปี )
1.13%
0.70%
1.29%
0.42%
0.04%
3.58%
(0.48%)
3.10%

* บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็ นการดําเนิ นการภายใต้สถานการณ์ที่
จําเป็ นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูล้ งทุนเป็ นสําคัญ โดยไม่ทาํ ให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญ
โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ขา้ งต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้กรอบการ
ลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จํากัด โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวอาจทําให้ผถู ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ได้รบั ผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้
** ข้อมูลจากอัตราผลตอบแทนที่เสนอโดยผูอ้ อกตราสาร หรือจากผูข้ าย ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
*** อันดับความน่ าเชื่อถือของตราสารภาครัฐไทยที่เสนอขายในประเทศเทียบเท่า AAA
****ค่าใช้จ่ายของกองทุนสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :
8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน :
8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม :
9. การชําระค่ารับซื้ อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :
กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นเงิน และจะชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์หรือ
ทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกําหนดขัน้ ตอนการดําเนิ นการต่อไป โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว โดยขัน้ ตอนที่กาํ หนดดังกล่าวต้อง
สามารถปฏิบตั ิได้จริง และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

10. การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการอาจเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้มีคาํ สัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีที่เข้าเหตุดงั ต่อไปนี้ โดย
ได้รบั ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
(ข) มีเหตุที่ทาํ ให้กองทุนไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่
นอกเหนื อการควบคุมของบริษทั จัดการ
(2) ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีคาํ สัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ไม่ถูกต้อง และผูด้ แู ลผลประโยชน์ยงั ไม่ได้รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามข้างต้น บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทําการนับแต่วนั ที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนมีคาํ สัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนนั้น เว้นแต่
ได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงาน
(ข) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาํ สัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกําหนดการชําระค่าขายคืนหน่ วยลงทุน
ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
(ค) แจ้งการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รบั ความ
เห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสํานักงานโดย
พลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดาํ เนิ นการแทนก็ได้
(ง) ในระหว่างการเลื่อนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผถู้ ือหน่ วยลงทุนสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัท
จัดการจะรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนนั้น โดยจะชําระค่าขายคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามลําดับวันที่ส่งคําสัง่ ขายคืนก่อนหลัง
11. การไม่ขายไม่รบั ซื้ อคืนไม่สบั เปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั ่ง :
11.1 บริษัทจัดการจะไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อ คําสัง่ ขายคืน หรือคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือจะหยุดรับคําสัง่ ซื้ อ คําสัง่ ขายคืน หรือคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนได้ ในกรณีที่ปรากฏเหตุ
ดังต่อไปนี้
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซื้ อขายได้ตามปกติ
(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีดงั ต่อไปนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบของ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์แล้ว
(ก) มีเหตุจาํ เป็ นทําให้ไม่สามารถจําหน่ าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างสมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม หรือ
(ค) มีเหตุจาํ เป็ นอื่นใดเพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ที่
รับไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหรือคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) จะกระทําได้
ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้นแต่จะได้รบั การผ่อนผันจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(3) กองทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้ เกิดขึ้ น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมอย่างมีนัยสําคัญ
(ก) ตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซื้ อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้ อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ที่ทาํ ให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทําให้ไม่สามารถโอนเงินออกจาก
ประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
(ค) มีเหตุที่ทาํ ให้กองทุนไม่ได้รบั ชําระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกําหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดงั กล่าวอยู่

เหนื อการควบคุมของบริษทั จัดการ และผูด้ แู ลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนที่รบั ไว้แล้ว หรือเป็ นการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนแก่ผลู้ งทุน
เฉพาะราย เนื่ องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูล้ งทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําดังต่อไปนี้
1. การกระทําที่เป็ นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
3. การกระทําที่เป็ นการปฏิบตั ิตามคําสัง่ เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน โดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจตามกฎหมาย
(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดําเนิ นการรูจ้ กั ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสําคัญ
(ค) บริษัทจัดการตรวจสอบแล้วพบว่าผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นบุคคลที่มิใช่ผลู้ งทุนสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุนรายใหญ่ ตาม
บทนิ ยามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
11.2 เมื่อปรากฏเหตุขา้ งต้น และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือ
คําสัง่ ขายคืนหรือคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) แจ้งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาํ สัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหรือคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้อ 11.1 (1) ข้อ 11.1 (2) หรือข้อ 11.1 (3) บริษัทจัดการจะ
เปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอื่นและผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนด้วย
วิธีการใด ๆ โดยพลันด้วย
(2) รายงานการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหรือคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วย
ลงทุนพร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนิ นการของกองทุนรวมเปิ ดนั้น ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีที่บริษทั จัดการไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนหรือหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหรือคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนตามข้อ 11.1 (1) ข้อ 11.1 (2) และข้อ 11.1 (3) เกิน 1 วันทําการ บริษัทจัดการจะดําเนิ นการดังต่อไปนี้
ก่อนการเปิ ดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด ณ วันทํา
การสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่
ขายคืนหน่ วยลงทุน
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่มีคาํ สัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิ ดขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรายอืน่ และผูล้ งทุนทัว่ ไปให้ทราบถึงการเปิ ดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขาย ไม่รบั ซื้ อคืน หรือไม่รบั สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อ คําสัง่ ขายคืนหรือคําสัง่ สับเปลี่ยน
หน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาแล้ว หรือหยุดรับคําสัง่ ซื้ อ คําสัง่ ขายคืน หรือคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุด
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนก็ได้
12. การหยุดขายหรือรับซื้ อคืนหน่วยลงทุน :
เพื่อคุม้ ครองประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจําเป็ นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้บริษัทจัดการ
หยุดรับคําสัง่ ซื้ อ คําสัง่ ขายคืนหรือคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้เป็ นการชัว่ คราวตามระยะเวลาที่
เห็นสมควร แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 20 วันทําการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้
ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสัง่ ซื้ อ คําสัง่ ขายคืน หรือคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออกไปได้

13. เงื่อนไขและข้อจํากัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน
กรณีต่อไปนี้
1. การโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะทําให้การถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือ
หน่ วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
2. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ใช่ผลู้ งทุนสถาบัน หรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่
เป็ นการโอนทางมรดก
3. การโอนหน่ วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทั้งนี้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 20.4 ในโครงการจัดการกองทุน
14. การจ่ายเงินปั นผล :
14.1. นโยบายการจ่ายเงินปั นผล : ไม่จ่าย
14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปั นผล :
14.3. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน :
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ ั ่งซื้ อหรือผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
15.1. ค่าธรรมเนี ยมรวม (เพดานค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :
รายการค่าธรรมเนี ยม (ตาม 15.2)
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.3005 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเป็ นอัตราร้อยละของจํานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
15.2. ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :
15.2.1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเป็ นอัตราร้อยละของจํานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน เว้นแต่
กองทุนรวมมีมลู ค่าน้อยกว่าห้าสิบล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน
15.2.2. ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ
กองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเป็ นอัตราร้อยละของจํานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุนทั้งนี้
ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์ดงั กล่าวได้รวมค่าธรรมเนี ยมการรับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศแล้ว
15.2.3. ค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี :
รายละเอียด/จํานวน/อัตรา :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนหน่ วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเป็ นอัตราร้อยละของจํานวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุน
15.2.4. ค่าธรรมเนี ยมที่ปรึกษาการลงทุน :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.5. ค่าธรรมเนี ยมการจัดจําหน่ าย :
ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.2.6. ค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ :
ประมาณการค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ1.07ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
รายละเอียดเพิ่มเติม :
(1) ค่าใช้จา่ ยเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่ วยลงทุนครั้งแรกซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ นตาม
จํานวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาจะได้รบั ประโยชน์
จากค่าใช้จา่ ยนั้นได้แก่
(ก) ค่าใช้จา่ ยในการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ ค่าใช้จา่ ยด้าน
การตลาด ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนํากองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวข้างต้นรวมกันจะไม่เกินร้อยละ 1.07 ของจํานวน

เงินทุนของโครงการ
(ข) ค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ก.ล.ต.
(2) ค่าใช้จา่ ยเพื่อการดําเนิ นงานของกองทุนซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จา่ ยเกิดขึ้ นตามจํานวนที่จา่ ยจริง โดย
ในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รบั ประโยชน์จากค่าใช้จา่ ยนั้น หรือ
ในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้ น ได้แก่
(ก) ค่าใช้จา่ ยในการสอบบัญชี ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย
หรือประกาศของสมาคม
(ข) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์และจัดส่งใบแจ้งผลการจัดสรรหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการจัดทําและจัดพิมพ์ ใบคําขอเปิ ดบัญชี
กองทุน สมุดบัญชีแสดงสิทธิ ใบคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และ
จัดส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาส์นถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ค) ค่าจัดทํา จัดพิมพ์ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ
ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผูถ้ ือหน่ วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นจากการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ง) ค่าจัดทํา ค่าพิมพ์และจัดส่งหนังสือชี้ ชวนและรายงานประจําปี ถึงผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(จ) ค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานของกองทุนเป็ นภาษาต่างประเทศ
(ฉ) ค่าใช้จา่ ยอันเกี่ยวเนื่ องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
ไทยและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหรือสอบทานมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ ค่าใช้จา่ ยในการจัดให้มีการคํานวณผลการดําเนิ นงานและระดับความเสี่ยงของการลงทุน ค่าธรรมเนี ยมผูร้ บั
ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ เป็ นต้น
(ช) ค่าใช้จา่ ยในการสอบบัญชีซงึ่ รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยูใ่ นประเทศและต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นจากการปฏิบตั ิตามคําสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม
(3) ค่าใช้จา่ ยและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่ องกับการดําเนิ นงานของกองทุนที่เรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ นตาม
จํานวนที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็ นค่าใช้จ่ายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจํานวน ได้แก่
(ก) ค่าเอกสารทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบัญชีกองทุน
(ข) ค่าใช้จา่ ย (ถ้ามี) ในการดําเนิ นคดีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิหน้าที่หรือเรียกค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากบริษทั จัดการเพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หรือเมื่อได้รบั คําสัง่ จากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ค่าใช้จา่ ยด้านกฎหมายเพื่อรักษาสิทธิของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ ของกองทุน
(ค) ค่าใช้จา่ ยในการรับชําระหนี้ เป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชําระหนี้ ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าธรรมเนี ยมศาล
ค่าธรรมเนี ยมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิ ติกรรม ค่าประเมินราคา ค่าจดจํานอง ค่าปลอดจํานอง ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
(ง) ค่าใช้จา่ ย หรือค่าธรรมเนี ยมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับการได้มาซึง่ หลักประกันของสิทธิ
เรียกร้องอันเกิดจากการรับชําระหนี้ เป็ นทรัพย์สินอื่นแทนการชําระหนี้ ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ค่าใช้จา่ ยด้านภาษี
ค่าทําประกันภัย ดูแล และเก็บรักษาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการจําหน่ าย จ่าย โอนทรัพย์สินดังกล่าว
(จ) ค่าใช้จ่ายในการรับชําระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการชําระเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ฉ) ค่าธรรมเนี ยมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าประกาศในหนังสือพิมพ์
ค่าไปรษณียากรสําหรับหนังสือโต้ตอบกับผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโต้ตอบโดยวิธีอื่นที่มิใช่ทาง
ไปรษณีย ์
(ช) ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการชําระบัญชีและเลิกกองทุน
(ซ) ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากการติดตามทวงถาม หรือการดําเนิ นคดีเพื่อการรับชําระหนี้ ใด ๆ ของกองทุนรวม
(ฌ) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่ องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหรือสอบ

ทานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าใช้จา่ ยในการจัดให้มีการคํานวณผลการดําเนิ นงานและระดับความเสี่ยงของการลงทุน เป็ นต้น
(ญ) ค่าใช้จ่ายของผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ หรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ รวมทั้งค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนี ยม
การโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนี ยมในการทํารายการ ค่าใช้จา่ ยของผูด้ แู ลผลประโยชน์ในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอก เป็ นต้น
(ฎ) ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการชําระราคา รับชําระราคา ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ เช่น ค่าธรรมเนี ยม
ธนาคาร ค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ Settlement Advance หรือ Contractual Settlement เป็ นต้น
(ฏ) ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจากผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและวิธีการคํานวณค่าธรรมเนี ยมผูร้ บั ฝากทรัพย์สินใน
ต่างประเทศ กับจํานวนเงินที่จ่ายชําระจริง
(4) ค่าธรรมเนี ยมที่เกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์ ซึ่งจะรวมอยูใ่ นต้นทุนของค่าซื้ อหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้ อหลักทรัพย์และ
จะถูกหักจากค่าขายหลักทรัพย์เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ ได้แก่
(ก) ค่าอากรแสตมป์
(ข) ค่าธรรมเนี ยมหรือค่านายหน้าการซื้ อขายหลักทรัพย์
(ค) ค่าธรรมเนี ยมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทั้ง
ที่เกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ
(ง) ค่าใช้จา่ ยในการติดต่อซื้ อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็ นต้น
(5) ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อ 15 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุน
ตามจํานวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้จ่ายนั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.1070 ต่อปี ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบส่วนที่เกินกว่าอัตราที่กาํ หนด
หมายเหตุ :
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 อื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่ องกับกองทุนตาม (5) บริษัทจัดการจะเปิ ดเผยแยกเป็ น
รายการอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ ชวนฉบับข้อมูลกองทุนรวมที่ผลู้ งทุนควรทราบและในรายงานประจําปี ซึ่งบริษัทจัดการจะ
จัดทําเมื่อสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปี
การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กาํ หนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแห่ง
ประเทศไทย
15.3. ค่าธรรมเนี ยมที่เรียกเก็บจากผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน :
15.3.1. ค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.2. ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.3. ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุน (Switching Fee) :
15.3.3.1 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนเข้า (Switching In) :ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :

15.3.3.2 ค่าธรรมเนี ยมการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนออก (Switching Out) :ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.4. ค่าธรรมเนี ยมการโอนหน่ วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.5. ค่าธรรมเนี ยมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน : มี
ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กาํ หนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี
รายละเอียดเพิ่มเติม :
15.3.7. ค่าธรรมเนี ยมอื่น ๆ : มี
ตามที่จ่ายจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินกําหนดโดยบริษัทจัดการ
จะหักจากจํานวนค่าขายคืนหน่ วยลงทุนนั้น ๆ
ค่าธรรมเนี ยมการหักเงินจากบัญชีของผูซ้ ื้ อหน่ วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินกําหนด
โดยตัดจ่ายจากบัญชีเงินฝากของผูซ้ ื้ อหน่ วยลงทุน
บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนดําเนิ นการให้ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนเป็ นกรณีพิเศษนอกเหนื อจากกรณีปกติซึ่งเป็ นกรณีที่บริษทั จัดการดําเนิ นการให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทุกราย ตามที่จา่ ย
จริง เช่น ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน เป็ นต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวทราบ
15.4. วิธีการคํานวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนี ยม :
บริษัทจัดการจะคํานวณค่าธรรมเนี ยมการจัดการ ค่าธรรมเนี ยมผูด้ แู ลผลประโยชน์และค่าธรรมเนี ยมนายทะเบียนทุกวันที่
มีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยใช้จาํ นวนเงินที่ได้รบั จากการเสนอขายหน่ วยลงทุนเป็ นฐานในการคํานวณ
ค่าธรรมเนี ยม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตัดจ่ายจากบัญชีของกองทุนเป็ นรายเดือน
15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่าย :
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนี ยมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 15.1 ข้อ 15.2 และ ข้อ 15.3 โดยไม่ถือว่า

เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนิ นการดังต่อไปนี้
15.5.1 กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยม หรืออัตราค่าใช้จา่ ยที่บริษทั จัดการได้รบั จากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน และหรือจากกองทุน
บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่สาํ นักงานของบริษัทจัดการ
และสํานักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็ นเวลา 3 วัน
ติดต่อกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนี ยม หรืออัตราค่าใช้จา่ ยดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนี ยม
หรืออัตราค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทั้งหมดภายในรอบระยะเวลา 1 ปี
15.5.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนี ยม หรืออัตราค่าใช้จ่าย บริษัทจัดการจะปิ ดประกาศไว้ที่สาํ นักงานของ
บริษัทจัดการ
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 15.5.1 และ 15.5.2 บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั เปลี่ยนแปลง
15.6. หมายเหตุ :
ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนตามข้อ 15.2 และ 15.3 เป็ นอัตราที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่
อัตราภาษีมลู ค่าเพิ่มหรือภาษีอนื่ ใดมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนี ยมและ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
16. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคา
หน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการในกรณีที่มลู ค่าหน่วยลงทุนไม่ถกู ต้อง :
16.1. วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วย
ลงทุน : ในประเทศ
16.2. เงื่อนไขพิเศษ :
1. บริษัทจัดการจะคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
การคํานวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียง
กับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะ
ใช้ขอ้ มูลล่าสุดที่ประกาศหรือได้รบั จากสถาบันหรือหน่ วยงานอืน่ ใดที่ใช้อา้ งอิงอย่างเป็ นทางการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
เปลี่ยนแปลงแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ไขโครงการ
ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
รวมถึงที่จะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
ในกรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะใช้ขอ้ มูลที่ใช้ในการคํานวณ มูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ได้จาก Bisnews ใน
กรณีที่ Bisnews ไม่ได้ประกาศมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้มลู ค่ายุติธรรมจากธนาคารพาณิชย์คู่
ค้าที่ได้เข้าทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงซึ่งบริษัทจัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจ
เปลี่ยนแปลงการใช้มลู ค่ายุติธรรมดังกล่าวได้ภายใต้ความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
2. บริษัทจัดการจะคํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด ตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
(2.1) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่ วยลงทุนทุกสิ้ นวันทําการ
(2.2) คํานวณราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนทุกสิ้ นวันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ให้ใช้มลู ค่า

หน่ วยลงทุนของสิ้ นวันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุนนั้นเป็ นเกณฑ์ในการคํานวณราคาดังกล่าว
(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุนของวันดังต่อไปนี้
(ก) วันทําการก่อนวันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด
(ข) วันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป
(ค) วันทําการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทําการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมกําหนดวัน
ทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาวกว่าหนึ่ งเดือน
(2.4) ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศ
ภายในวันทําการถัดไป
มูลค่าหน่ วยลงทุน หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดเมื่อสิ้ นวันทําการที่
คํานวณนั้น
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุนและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่ประกาศข้างต้น ต้องได้รบั
การรับรองโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่มลู ค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน จํานวนหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
ของกองทุนเปิ ดไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ
กําหนด
3. การใช้ตวั เลขทศนิ ยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน หรือจํานวน
หน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ด บริษัทจัดการจะดําเนิ นการดังต่อไปนี้
(3.1) คํานวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 2 ตําแหน่ ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษทศนิ ยมตาม
หลักสากล
(3.2) คํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลข โดยมีทศนิ ยม 5 ตําแหน่ ง โดยใช้วิธีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลักสากล สําหรับ
มูลค่าหน่ วยลงทุนเพื่อใช้ในการคํานวณ ราคาขายหน่ วยลงทุนจะปั ดเศษทศนิ ยมตําแหน่ งที่ 4 ขึ้ น ส่วนมูลค่าหน่ วยลงทุน
เพื่อใช้ในการคํานวณราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะตัดทศนิ ยมตําแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
(3.3) ประกาศมูลค่าหน่ วยลงทุนตามที่คาํ นวณได้ใน (3.2) เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 4 ตําแหน่ งโดยตัดทศนิ ยมตําแหน่ ง
ที่ 5 ทิ้ ง และประกาศราคาขายและราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่คาํ นวณได้ใน (3.2)
(3.4) คํานวณจํานวนหน่ วยลงทุนเป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยม 5 ตําแหน่ ง โดยใช้วธิ ีการปั ดเศษทศนิ ยมตามหลักสากล แต่จะ
ใช้ผลลัพธ์เป็ นตัวเลขโดยมีทศนิ ยมเพียง 4 ตําแหน่ งโดยตัดทศนิ ยมตําแหน่ งที่ 5 ทิ้ ง
ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้ นจากการคํานวณตาม (3.1) ถึง (3.4) บริษัทจัดการจะนําผลประโยชน์น้ันรวมเข้าเป็ น
ทรัพย์สินของกองทุนเปิ ด
4. การคํานวณมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศเป็ นเงินบาท
สําหรับหลักทรัพย์และทรัพย์สินของกองทุนในต่างประเทศ บริษทั จัดการจะคํานวณมูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหรือราคา
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลลาร์ (สรอ./บาท) ระหว่างธนาคาร ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้ นวันทําการซื้ อขายนั้น และในกรณีที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวหรือกรณีที่บริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีความเหมาะสม หรือ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่จะประกาศแก้ไขหรือประกาศเพิ่มเติมในอนาคต
บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยหน่ วยงานอื่นใดแทน หรือตามที่มีประกาศแก้ไขหรือประกาศ
เพิ่มเติมได้
ประกาศราคาขายหน่ วยลงทุนและ/หรือราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของวันทําการซื้ อขายหน่ วยลงทุนล่าสุดภายใน 1 วันทํา
การถัดไป

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิ ดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการจะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มีขอ้ มูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาํ การทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัด
ให้มีประกาศดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนที่ใช้ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุน (ถ้ามี)
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถประกาศทางเว็บไซต์ของบริษทั ได้ บริษัทอาจพิจารณาประกาศทางช่องทางอื่นที่
เหมาะสมแทน อาทิ หนังสือพิมพ์รายวัน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัท เช่น หนังสือพิมพ์
รายวันหรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม โดยถือว่าได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้
ถือหน่ วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง :
1. ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่ งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่ วย
ลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ งสตางค์ขนไป
ึ้
แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษทั จัดการจะจัดทําและส่ง
รายงานให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ที่พบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ
จัดให้มีสาํ เนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการเพื่อให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบ
ได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจาก
ปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือศูนย์ซอขายหลั
ื้
กทรัพย์ไม่ถกู ต้อง
ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทําให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ งมีผลต่อเนื่ องต่อการคํานวณราคาหน่ วย
ลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกําหนดอัตราดอกเบี้ ยผิดพลาด เป็ นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่ วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่
วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย
2. ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็ นอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษทั จัดการจะคํานวณราคาหน่ วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วนั ที่พบราคาหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่ วยลงทุนถูกต้อง และดําเนิ นการดังต่อไปนี้ เฉพาะวันที่ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่าง
จากราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่ งสตางค์ขนไป
ึ้
และคิดเป็ นอัตราส่วนตั้งแต่รอ้ ยละ 0.5 ของราคาหน่ วยลงทุนที่
ถูกต้อง
(1) จัดทํารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้ นภายในวันทําการถัดจากวันที่พบว่าราคา
หน่ วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าวให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ภายในวันทําการถัดจากวันที่คาํ นวณราคาหน่ วย
ลงทุนเสร็จสิ้ น เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่ง
รายงานให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง
(ข) ราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
(ค) สาเหตุที่ทาํ ให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
(ง) การดําเนิ นการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มสี าํ เนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทาํ การของบริษัทจัดการ เพื่อให้สาํ นักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได้
(2) แก้ไขราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็ นราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลใน

รายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)
(3) ประกาศชื่อกองทุนรวมที่มกี ารแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ในหนังสือพิมพ์รายวัน
อย่างน้อยหนึ่ งฉบับภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและแจ้งเป็ นหนังสือให้ผซู้ ื้ อหน่ วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนที่ได้ซอหรื
ื้ อขายคืนหน่ วย
ลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา ภายใน 5 วันทํา
การนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานดังกล่าว
(5) จัดทํารายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง และส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสําเนารายงาน
การแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่จดั ทําตาม (1) ให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทํา
การนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่
ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถกู ต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงาน
มาตรการป้องกันให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งสําเนาเอกสารที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่าการที่ราคาหน่ วย
ลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน
3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(1) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องตํา่ กว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูซ้ ื้ อหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยูน่ ้อยกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนที่จะต้องลด
บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่ วยลงทุนที่
เหลืออยูน่ ้ันและจ่ายเงินของบริษทั จัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคา
ให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคา
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ น
จํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มี
หน่ วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่
ผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุน
(2) กรณีราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิดงั นี้
(ก) กรณีที่เป็ นการขายหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจํานวนหน่ วยลงทุนของผูซ้ ื้ อหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมีมลู ค่า
เท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเป็ นจํานวน
เท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ื้ อหน่ วยลงทุน
(ข) กรณีที่เป็ นการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจํานวนหน่ วยลงทุนของผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนซึ่งมี
มูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่ วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่ วยลงทุนที่ถูกต้อง
หากปรากฏว่าผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนไม่มีหน่ วยลงทุนเหลืออยู่ หรือมีหน่ วยลงทุนเหลืออยูน่ ้อยกว่าจํานวนหน่ วยลงทุนที่
จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจํานวนหน่ วย
ลงทุนที่เหลืออยูน่ ้ันและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็ นจํานวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชย
ราคาให้แก่กองทุนเปิ ด เว้นแต่การที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น
ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง และ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รบั รองว่ามีสาเหตุดงั กล่าว
ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็ นเงินให้แก่ผซู้ อหน่
ื้ วยลงทุนหรือผูข้ ายคืนหน่ วยลงทุนรายใดมีมลู ค่าไม่ถึงหนึ่ งร้อย
บาท บริษัทจัดการอาจนําเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงินให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุน แต่ถา้ บุคคลดังกล่าว

ไม่มีสถานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รบั รองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
การจ่ายเงินของกองทุนเปิ ดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผขู้ ายคืนหน่ วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ ื้ อหน่ วยลงทุนตาม 2(ก)
บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิ ดก็ได้
4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นจากราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จา่ ยในการประกาศการ
แก้ไขราคาตามข้อ 2(3) ในหนังสือพิมพ์ ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผซู้ ื้ อหน่ วยลงทุนและผูข้ าย
คืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้
17. ชื่อผูเ้ กี่ยวข้อง :
17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด
17.2. ชื่อผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
17.3. ชื่อผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
17.4. ชื่อของผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
17.5. ที่ปรึกษา :
17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :
17.6. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นาย พจน์ อัศวสันติชยั
ชื่อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์

ชื่อ : นาย ธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
ชื่อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ชื่อ : นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย
ชื่อ : นางสาว วันนิ สา งามบัวทอง
ชื่อ : นาย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ชื่อ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้ อบบัญชี) :
หรือบุคคลอืน่ ที่ได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ
จํากัด มอบหมายให้เป็ นผูส้ อบบัญชีผรู้ บั ผิดชอบ
17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจําปี ของกองทุนรวม :
18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน
18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่
18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :
ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันจดทะเบียนเป็ นกองทุน
19. การขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :
เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือแก้ไขวิธีการจัดการ หาก
มิได้กระทําตามมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่ วย
ลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อย
ละ 55 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะต้องส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ
ขอมติและการนับมติไปยังผูด้ แู ลผลประโยชน์กองทุน เพื่อให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์กองทุนรับรองผลการนับมติน้ัน
ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดําเนิ นตามมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้ เนื่ องจากข้อจํากัด
ในการนับคะแนนเสียงของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับข้อจํากัด
การถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการอาจดําเนิ นการขอรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานตามแนวทางที่ทางสํานักงานกําหนดได้
ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือวิธีจดั การได้กระทําตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการ
จะแจ้งให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้มีมติให้แก้ไข และบริษัทจัดการแจ้งการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน หรือวิธีการจัดการไปยังผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกคน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่ง

ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และวันที่ได้มี
มติให้แก้เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
บริษัทจัดการอาจจะดําเนิ นการเพิ่มจํานวนเงินทุนของกองทุนตามเงื่อนไขที่กฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด โดยถือว่าได้รบั ความ
เห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กาํ หนด
ไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดงั กล่าว ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในข้อ
ผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็ นไปตามที่กาํ หนด
ไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
20. ข้อกําหนดอื่น ๆ :
20.1 การดําเนิ นการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความพอเพียงของเงินกองทุน
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนและการทําประกันภัยความรับผิดของบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ ง
ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่บริษทั จัดการรูห้ รืออาจรูถ้ ึงการ
ไม่สามารถดํารงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร บริษทั จัดการอาจขอให้สาํ นักงาน
พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ น
สําคัญ และในกรณีที่มีคา่ ใช้จ่ายเกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนิ นการภายในระยะเวลาที่กาํ หนด บริษัทจัดการจะดําเนิ นการเลิกกองทุนรวม
ต่อไป
20.2 การถือหน่ วยลงทุนเกินหนึ่ งในสาม
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะต้องถือหน่ วยลงทุนไม่เกินหนึ่ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมด ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ าย
ได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของ
จํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด และดําเนิ นการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
เดียวกันนั้นให้มีจาํ นวนไม่เกินหนึ่ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายใน
ระยะเวลาที่ประกาศกําหนด หรือดําเนิ นการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการตลาด
ทุน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
20.3 การรับผลประโยชน์ตอบแทน เนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น
บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็ นผูใ้ ห้บริการ อันเนื่ องจากการใช้บริการของบุคคล
ดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่รบั ไว้น้ันต้องเป็ นทรัพย์สินที่มีมลู ค่าในทางเศรษฐกิจ และต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของ
ความเป็ นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจําเป็ น เพื่อให้กองทุนได้รบั

ประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว
ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ งให้แก่กองทุนที่อยูภ่ ายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการต้อง
กระทําด้วยความเป็ นธรรมและคํานึ งถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการไม่สามารถรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่ องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (“Soft
Commission”) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจัดการได้ เว้นแต่เป็ นการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็ นประเพณีนิยมตาม
แนวทางปฏิบตั ิที่บริษัทจัดการประกาศไว้ภายในบริษัท ซึ่งผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจขอดูแนวทางนี้ ได้ที่บริษัทจัดการ
20.4 ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน
ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะ
เรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกําหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
สัญชาติอเมริกนั นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคล
ที่อยูใ่ นบังคับต้องเสียภาษีให้กบั ประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิ ติบุคคล สัญชาติอเมริกนั ผูซ้ ึ่งมีถิ่นที่อยู่
ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผูซ้ ึ่งมีถิ่นที่อยูท่ างภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิ ดหรือมีไว้กบั FFI นั้น นอกจากนี้ ยังปรากฏด้วยว่า
ในปั จจุบนั มีรฐั บาลในหลายประเทศกําลังดําเนิ นการออกกฎหมายที่มีขอ้ กําหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ
FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า “กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”)
กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็ น FFI ตามบทนิ ยามของ FATCA ซึ่งถูกกําหนดให้ตอ้ งเข้าผูกพันตนกับหน่ วยงาน
สรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกนั และ
บุคคลที่มีลกั ษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กําหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกําหนดให้ลกู ค้าบางประเภทต้องจัดทําเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ
FATCA เป็ นต้น
ภายใต้ขอ้ กําหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะ
เป็ น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รบั ผลกระทบที่สาํ คัญในสองกรณี
คือ
(1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รบั จากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทาง
การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็ นต้นไป และ
เงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้นไป โดย FATCA กําหนดให้
สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกําหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและ
สถาบันการเงินในประเทศไทย ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน) มีหน้าที่ดาํ เนิ นการหักเงิน
ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชําระให้กบั กองทุนรวมที่เป็ น NPFFI
(2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และ
ผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตามข้อกําหนดของ FATCA อาจจะปฏิเสธหรือระงับการทํา
ธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทําให้กองทุนรวมไม่สามารถ
ดําเนิ นการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดําเนิ นการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทําให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนไม่
สามารถทํารายการผ่านทางผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนได้อีกต่อไป
เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รบั ผลกระทบในการดําเนิ นงานรวมทั้งเพื่อเป็ นการรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนด
ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบตั ิตามภาระผูกพันภายใต้
ข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิงานของกองทุน เช่น ผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูร้ บั ฝากทรัพย์สิน และผูส้ นับสนุ นการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน)
จึงขอสงวนสิทธิในการดําเนิ นการดังนี้

(1) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกําหนด) ให้คาํ ยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนําส่งข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจําตัวผู้
เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จํานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนคงเหลือ จํานวนเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนหรือเงินปั นผลที่ได้รบั
เป็ นต้น)ที่มีอยูใ่ นบัญชีท้งั หมดของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กบั หน่ วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตาม
ข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(2) ร้องขอให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนนําส่งข้อมูล เอกสาร และ/หรือคํายินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสจู น์ทราบความ
เกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกนั หรือการให้ขอ้ มูลตามหัวข้อที่กาํ หนด
ไว้ในแบบฟอร์มของหน่ วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการ
เปลี่ยนแปลง เป็ นต้น รวมถึงนําส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณี
ที่เป็ นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายดังกล่าว
(3) ดําเนิ นการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์เพิม่ ขึ้ นหากมีการดําเนิ นการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนปฏิเสธการดําเนิ นการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกําหนด บริษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิในการดําเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ ตามความจําเป็ นและความเหมาะสม โดยถือว่า
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวรับทราบ
การดําเนิ นการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้ แล้ว และ/หรือได้ดาํ เนิ นการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคําขอเปิ ดบัญชี
(1) ไม่รบั คําสัง่ ซื้ อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าว
(2) ระงับหรือหยุดให้บริการ และดําเนิ นการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าว
(3) ดําเนิ นการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปั นผลและ/หรือเงินที่ชาํ ระค่าขายคืนหน่ วยลงทุนของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกําหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั กับกฎหมาย
ของประเทศไทย
(4) ดําเนิ นการอื่นใดอันเป็ นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทําให้กองทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยรวมได้รบั ประโยชน์
เพิ่มขึ้ น หากมีการดําเนิ นการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น
การดําเนิ นการดังกล่าวถือเป็ นความจําเป็ น และเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็ นการกระทําเพื่อ
หลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดําเนิ นการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องอันจะทําให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิ ดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
บริษัทจัดการจะเลือกดําเนิ นการเฉพาะผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็ นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็ นบุคคล
ตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกําหนด)เท่านั้น
ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดเพื่อรองรับการดําเนิ นการตามที่บริษทั จัดการได้สงวนสิทธิไว้
ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้อง) จะดําเนิ นการตามข้อกําหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนําส่งข้อมูล
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไปยังหน่ วยงาน หรือดําเนิ นการอืน่ ใดที่ราชการกําหนด โดยไม่จาํ เป็ นต้องร้องขอต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
21. การดําเนินการกรณีบริษทั จัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามทีป่ ระกาศกําหนด บริษทั จัดการมีการ
จัดการกองอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้ นฐาน :
ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ตามที่ประกาศกําหนด บริษัทจัดการจะดําเนิ นการเปลี่ยนให้บริษัท
จัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทนด้วยวิธีการขอรับความเห็นชอบจากสํานักงานหรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้
ถือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวมภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่รหู้ รือควรรูว้ ่าไม่สามารถดํารงเงินกองทุนได้ ทั้งนี้ หากมีเหตุจาํ เป็ นและสมควร
บริษัทจัดการอาจขอให้สาํ นักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่จะ

คํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัท
จัดการรายเดิมจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยดังกล่าว หากบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนิ นการได้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
บริษัทจัดการจะดําเนิ นการเลิกกองทุนรวมต่อไป
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอ้ กําหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่
ดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ นั้น ให้ถือว่าบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามโครงการแล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผูด้ แู ล
ผลประโยชน์มีอาํ นาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อ
ผูกพันของผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั การแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวง
การที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้ อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการ
กองทุนรวมนี้ ไม่วา่ ในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในโครงการจัดการ
กองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม
โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุ มตั ิจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

1. บริษทั จัดการ :
ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย จํากัด
ที่อยู่ (ภาษาไทย) : 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 6 และ 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900
ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) : 400/22 KASIKORNBANK Building, 6th and 12th Floor, Phahon Yothin Road,

Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 Tel. 0 2673 3888 Fax 02673 3988
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

(1) รับค่าธรรมเนี ยมการขายหน่ วยลงทุน ค่าธรรมเนี ยมการรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน ค่าปรับกรณีขายคืนหน่ วยลงทุนก่อน
ระยะเวลาถือครองที่กาํ หนดในโครงการ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนี ยมในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จา่ ย และหรือ
เงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กาํ หนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากผูส้ งั ่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
และกองทุนรวม"
(2) ปฏิเสธการจองซื้ อหรือสัง่ ซื้ อ หรือสัง่ ขาย หรือหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืน หรือคําสัง่ สับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนตามที่
ระบุไว้ในโครงการ
(3) เลื่อนกําหนดการชําระคืนเงินค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(4) รับชําระหนี้ เพื่อกองทุนด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชําระหนี้ ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้ ตามที่ระบุไว้ในโครงการ
(5) ชําระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนเป็ นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ตามที่กาํ หนดไว้ในหัวข้อ “การชําระค่ารับซื้ อ
คืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
(6) สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
(1) การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เพิม่ เติมและจดทะเบียนกองทุน
(ก) ยืน่ คําขอจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็ นเงินได้จากการขายหน่ วยลงทุนของโครงการเป็ นกองทุนรวมต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายหน่ วยลงทุน
(ข) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนเปิ ดต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสีย
ค่าธรรมเนี ยมตามอัตราที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทําลาย
(ค) ดําเนิ นการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต.ประกาศ กําหนด
(ง) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจํานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายแล้วทั้งหมด ณ วันทําการสุดท้ายของเดือน ให้แก่
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
(จ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ยกเว้นการเพิ่มจํานวนเงินทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติม
จํานวนและมูลค่าหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนให้แก่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5
วันทําการนับแต่วนั ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น
(ฉ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ วิธีจดั การกองทุนภายใต้หวั ข้อ "วิธีการแก้ไขโครงการ
จัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ"
(ช) จัดทําหนังสือชี้ ชวนใหม่ทุกรอบปี บัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ณ วันสิ้ นปี บัญชี และส่งให้แก่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วัน นับแต่วนั สิ้ นปี บัญชีน้ัน
(ซ) ประกาศข้อมูล รายละเอียด การดําเนิ นการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. หรือสมาคมกําหนด
(ฌ) ดําเนิ นการเลิกกองทุนตามหัวข้อ “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม” และ “การดําเนิ นการของบริษัทจัดการเมื่อ
เลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(ญ) จัดให้มีการชําระบัญชีตามหัวข้อ "การชําระบัญชีกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนเมื่อเลิก
โครงการ"
(2) การบริหารกองทุน
(ก) จัดการกองทุนให้เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รบั อนุ มตั ิ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนอย่างเคร่งครัด
(ข) นําเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่น และซื้ อ ขาย ซื้ อลด ขายลด ไถ่ถอน
จําหน่ าย สัง่ โอน รับโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์ หรือ ฝาก ถอน ทรัพย์สินที่ลงทุนไว้น้ันตามที่บริษัทจัดการ
เห็นสมควร โดยลงทุนให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รบั
อนุ มตั ิ ทั้งนี้ โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นหลัก
(ค) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ง) สัง่ ผูด้ แู ลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปลงสภาพ จําหน่ าย จ่ายโอน ตลอดจนชําระและรับชําระราคาค่าหลักทรัพย์
(จ) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนี ยม ค่าใช้จา่ ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุนให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กาํ หนดไว้ในหัวข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่เรียกเก็บจากผู้
สัง่ ซื้ อหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและกองทุนรวม"
(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนสําหรับค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นงานของกองทุนภายใต้หวั ข้อ "ค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จา่ ยที่
เรียกเก็บจากกองทุนรวม"
(ช) กําหนดราคาที่เป็ นธรรมของหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุน ด้วยความเห็นชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อใช้ใน
การคํานวณทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในกรณีที่บริษัทจัดการสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนตามที่กาํ หนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในขณะที่คาํ นวณมูลค่า
(ซ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุน้ หรือหลักทรัพย์อยูเ่ ท่าที่จาํ เป็ น เพื่อรักษาประโยชน์
ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ฌ) ดูแล ติดตาม รักษาสิทธิของกองทุน ดําเนิ นการฟ้ องร้องบังคับคดี หรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ในการดําเนิ นการตามข้อ “การรับชําระหนี้ เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่น”
(3) การจัดทําบัญชีและการรายงาน
(ก) จัดทําบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
(ข) จัดทํารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวันและจัดส่งให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ภายในทุกสิ้ นวันทําการนั้น
(ค) จัดทํารายงานการซื้ อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็ นรายวัน และจัดส่งให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์ภายในทุกสิ้ นวันทําการนั้น
(ง) คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "วิธีการคํานวณ
กําหนดเวลาในการคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และ
วิธีการดําเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง"
(จ) จัดทําและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(4) การขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนและงานทะเบียนหน่ วยลงทุน
(ก) จัดให้มีคาํ สัง่ จองซื้ อหน่ วยลงทุน คําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน หรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนซึ่งมีลกั ษณะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
ก.ล.ต. กําหนด
(ข) ขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุในโครงการและหนังสือชี้ ชวน
(ค) จัดสรรหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่กาํ หนดในข้อ "การจัดสรรหน่ วยลงทุน" และ "การจัดสรรเงินให้แก่ผสู้ งั ่ ขายคืนหน่ วย
ลงทุน"
(ง) ดําเนิ นการจัดสรรจํานวนหน่ วยลงทุนของกองทุนที่จะรับซื้ อคืนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามส่วนตามหัวข้อ “การเลื่อน
กําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตาม

คําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือ “การชําระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
(จ) ดําเนิ นการยกเลิกจํานวนหน่ วยลงทุนที่รบั ซื้ อคืนซึ่งได้รบั การจัดสรรแล้วในวันทําการถัดจากวันที่บริษัทจัดการทําการ
ซื้ อขายหน่ วยลงทุนจํานวนนั้น
(ฉ) ดําเนิ นการชดเชยราคาตามหัวข้อ "หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง"
(ช) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ซ) เปิ ดบัญชีกองทุนและออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผสู้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุน
(ฌ) ปิ ดบัญชีกองทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่มิได้ทาํ การซื้ อขายและไม่มีหน่ วยลงทุนคงเหลืออยูใ่ นบัญชีกองทุนตามที่ระบุ
เงื่อนไขไว้ในหัวข้อ "การรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน"
(ญ) จัดให้มีรายงานข้อมูลของกองทุนตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กําหนด
(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ในกรณีที่จะดําเนิ นการตามข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืน
หน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” หรือข้อ “การชําระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน”
(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น
(ก) แต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ซงึ่ มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนและ
แต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขการเปลี่ยนตัว
ผูด้ แู ลผลประโยชน์" ทั้งนี้ โดยได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
(ข) แต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
(ค) แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีทรัพย์สินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามประกาศว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
(ง) แต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชีของกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(จ) แต่งตั้งหรือดําเนิ นการเป็ นนายทะเบียนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถ้ามี) ที่ทาํ หน้าที่เป็ นปรึกษาของบริษัทจัดการตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ในโครงการ
(6) การดําเนิ นการอื่น ๆ
(ก) กระทํานิ ติกรรม หรือสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอาํ นาจกระทําได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
(ข) ปฏิบตั ิการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนภายใต้
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคําสัง่ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอ้ กําหนดในข้อ
ผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ ดังกล่าว หากบริษัท
จัดการกองทุนได้ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคําสัง่ นั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว
เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่วา่ โดยคําสัง่ ของสํานักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดําเนิ นการตามที่จาํ เป็ นเพื่อให้บริษัทจัดการ
กองทุนรวมรายใหม่เข้าทําหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมราย
ใหม่

2. ผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
ชื่อ : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
(1) ได้รบั ค่าตอบแทนจากกองทุนสําหรับการทําหน้าที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์
(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในสัญญาดังกล่าวโดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(1) หน้าที่โดยทัว่ ไป
(ก) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการภายใต้หวั ข้อ "สิทธิ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ" และข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนกับบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด
(ข) รับรองความถูกต้องในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และ มูลค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน
และราคารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คาํ นวณไว้แล้วตามที่กาํ หนดไว้ในหัวข้อ "วิธีการคํานวณ กําหนดเวลาใน
การคํานวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง" ของโครงการ
(ค) ให้ความเห็นชอบราคาที่เป็ นธรรมของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุน ในกรณีที่บริษทั จัดการแสดงให้เห็นว่าการ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกับ
สภาวะการณ์ในขณะที่คาํ นวณมูลค่า
(ง) รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลัง และรายงานการชดเชยราคาตามหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการ
ดําเนิ นการในกรณีที่มลู ค่าหน่ วยลงทุนไม่ถูกต้อง”
(จ) ชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนและหรือชําระผลประโยชน์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนเป็ นยอดรวมให้แก่ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนโดยผ่านบริษัทจัดการตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
(ฉ) จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ของผูช้ าํ ระบัญชี
(ช) รับเงินค่าขายหน่ วยลงทุนจากบริษัทจัดการเพื่อเข้าบัญชีของกองทุน
(ซ) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบหากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศคําสัง่ หรือข้อบังคับอื่นใดที่ออก
ตามกฎหมาย ก.ล.ต.
(ฌ) ดําเนิ นการฟ้ องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของตนหรือฟ้ องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความ
เสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อได้รบั คําสัง่ จากสํานักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต.
(ญ) ให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการจะดําเนิ นการตามหัวข้อ “การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วย
ลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน” หรือข้อ “การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน
ที่ได้รบั ไว้แล้ว หรือการหยุดรับคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน” หรือ “การรับชําระหนี้ เพือ่ กองทุนรวมด้วยทรัพย์สิน
อื่น”
(ฎ) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าการชําระบัญชีกองทุนจะเสร็จสิ้ นดูแลและตรวจสอบให้ผชู้ าํ ระบัญชีปฏิบตั ิตาม
มาตรา 130 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ในกรณีที่ผชู้ าํ ระบัญชีกระทําการหรืองดเว้นกระทําการตามมาตรา 130 แห่งกฎหมาย
ก.ล.ต. ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
(ฏ) ดําเนิ นการรับและจ่ายเงินจากบัญชีของกองทุนในเวลาที่กาํ หนดตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์
จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ไม่สามารถดําเนิ นการรับหรือจ่ายเงินได้
ทันเวลา

(ฐ) ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะต้องอนุ ญาตให้บริษัทจัดการหรือผูต้ รวจสอบบัญชีของกองทุนทําการตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์
บัญชีของกองทุน และเอกสารหลักฐานอื่นของกองทุนได้ภายในเวลาทําการปรกติของผูด้ แู ลผลประโยชน์
(ฑ) ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีของกองทุน หรือผูส้ อบบัญชีของผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือผูส้ อบบัญชีอสิ ระ หรือผูช้ าํ ระบัญชีของ
กองทุน หรือหน่ วยงานผูม้ ีอาํ นาจควบคุมผูด้ แู ลผลประโยชน์ ขอคําชี้ แจงไม่วา่ จะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็ตามเกี่ยวกับ
การกระทําการใดๆที่มีผลกระทบต่อบัญชีหลักทรัพย์ หรือบัญชีของกองทุน หรือเรื่องอื่นใดเกี่ยวกับกองทุน ผูด้ แู ล
ผลประโยชน์ตอ้ งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีและจะต้องทํารายงานเกี่ยวกับคําขอดังกล่าวพร้อมรายงานขัน้ ตอนการ
ปฏิบตั ิที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ได้กระทําไปแล้ว หรือที่จะกระทําต่อไปให้บริษัทจัดการทราบโดยไม่ชกั ช้า
(ฒ) ดําเนิ นการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุ ญาตนําเงินตราเข้าออกประเทศตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ โดยจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยการปริวรรตเงินตรา (ถ้ามี)
(ณ) ดําเนิ นการชําระราคาหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ในต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
(ถ้ามี)
(ด) รับชําระเงินจากการขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปั นผลและดอกเบี้ ยจาก
หลักทรัพย์ในต่างประเทศผ่านทางผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ และดําเนิ นการส่งเงินกลับมายังประเทศไทยตามคําสัง่
ของบริษัทจัดการ รวมทั้งคํานวณมูลค่าทรัพย์สินที่ไปลงทุนในต่างประเทศเป็ นเงินต่างประเทศและแปลงเป็ นเงินบาทเพื่อ
คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (ถ้ามี)
(ต) นําส่งภาษีที่เกี่ยวเนื่ องจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(ถ) หน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ก.ล.ต.กําหนด โดยจะปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) หน้าที่ในการรับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สิน
(ก) รับฝาก ดูแล เก็บรักษา และบันทึกทรัพย์สินของกองทุนโดยแยกทรัพย์สินของกองทุนออกจากทรัพย์สินของผูด้ แู ล
ผลประโยชน์และทรัพย์สินของบุคคลอื่นใดที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ดแู ลรักษาอยูจ่ นกว่าจะเลิกกองทุนพร้อมทั้งดูแลให้การ
เบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการและในหนังสือชี้ ชวนของกองทุน โดยต้องเก็บรักษาหรือฝากไว้
อย่างปลอดภัยที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ ที่บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุ ญาตหรือตกลงเป็ นอย่างอื่นทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินต้องได้รบั
ความยินยอมจากบริษัทจัดการ
(ข) จดทะเบียนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ได้รบั มอบมาและจําเป็ นต้องทําการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัทผูอ้ อก
หลักทรัพย์น้ัน
(ค) จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของกองทุนและสถานที่เก็บรักษาโดยจะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบและต้องยินยอม
ให้ตวั แทนของบริษัทจัดการเข้าร่วมในการตรวจสอบดังกล่าวด้วย
(ง) จัดทําบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รบั ฝากไว้ รวมทั้งจัดทําบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สิน
ของกองทุน
(จ) ดูแล ทวงถาม ติดตามทรัพย์สินหรือรักษาสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้ การ
รับเงินปั นผล การรับดอกเบี้ ยและหรือหน่ วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดที่กองทุนพึงจะได้รบั รวมทั้งดําเนิ นการรับหรือ
จ่ายเงินตามสิทธิน้ัน ๆ รวมทั้งแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่มีความจําเป็ นที่ตอ้ งป้องกันการเสียสิทธิที่มีอยูห่ รือ
เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์น้ัน ๆ
(ฉ) จัดให้มีผรู้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(3) ส่งมอบ รับมอบหลักทรัพย์
(ก) ส่งมอบ รับมอบ จองซื้ อตามสิทธิ จําหน่ ายจ่ายโอน ฝาก ถอนหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินตลอดจนชําระและรับชําระ
ราคาหลักทรัพย์ โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องครบถ้วนของหลักทรัพย์และทรัพย์สินก่อนดําเนิ นการ
(ข) ส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินของกองทุนผ่านผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)

(ค) ติดตามดูแลให้ผรู้ บั ฝากทรัพย์สินหรือศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศรับมอบ ส่งมอบทรัพย์สินของกองทุนตาม
คําสัง่ บริษัทจัดการ (ถ้ามี)
(4) การรายงาน
(ก) รายงานต่อบริษัทจัดการเกีย่ วกับเรื่องดังนี้
1) รายงานฐานะการลงทุนเป็ นรายวัน
2) รายงานรายละเอียดการรับจ่ายจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพร้อมยอดคงเหลือ ณ สิ้ นวันทําการขายหรือรับซื้ อ
คืน และคํานวณดอกเบี้ ยค้างรับ
3) รายงานเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสถานภาพของหลักทรัพย์พร้อมคํานวณ
ดอกเบี้ ยค้างรับ (ถ้ามี) เป็ นรายวัน
4) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ ซื้ อหลักทรัพย์และลูกหนี้ ค่าขายหลักทรัพย์เป็ นรายวัน
5) รายงานเกี่ยวกับงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็ นรายเดือน
6) รายงานเงินปั นผลค้างรับของกองทุนทุกครั้งที่มีรายการเงินปั นผลค้างรับเกิดขึ้ น
7) รายงานอื่นใดที่บริษัทจัดการร้องขอและผูด้ แู ลผลประโยชน์ตกลงรับดําเนิ นการให้ ทั้งนี้ โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์สามารถ
เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมการบริการดังกล่าวจากกองทุนได้
8) รายงานข้อร้องขอของบริษัทจัดการซึ่งยังไม่ได้รบั คําชี้ แจงทุกสิ้ นเดือน
(ข) รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้นกระทําการจนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วนั ที่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์รถู้ ึงเหตุการณ์ดงั กล่าว
(5) ความรับผิดชอบของผูด้ แู ลผลประโยชน์
ผูด้ แู ลผลประโยชน์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจัดการในกรณีที่ความเสียหายดังกล่าวเกิด
จากความประมาทเลินเล่อ หรือกระทําผิดโดยจงใจหรือการไม่ปฏิบตั ิตามที่ได้ตกลงไว้กบั บริษัทจัดการ
ผูด้ แู ลผลประโยชน์มีอาํ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดแู ลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์ ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดาํ เนิ นการตามที่จาํ เป็ นเพื่อให้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดําเนิ นการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อ
รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทําการ งดเว้นกระทําการ หรือละเลยไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุน ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้ องร้องบังคับคดีกบั ผูด้ แู ลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวงได้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ตอ้ งไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ไม่ว่าการกระทํา
นั้นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้ แู ลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ ื่น เว้นแต่เป็ นการเรียกค่าตอบแทนในการทํา
หน้าที่เป็ นผูด้ แู ลผลประโยชน์ หรือเป็ นการดําเนิ นการในลักษณะที่เป็ นธรรมและได้เปิ ดเผยข้อมูลให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทราบ
ก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน
ในกรณีที่การดําเนิ นการใดต้องได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดาํ เนิ นการขอมติ ให้ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์มีอาํ นาจดําเนิ นการตามที่จาํ เป็ นเพื่อขอมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผูด้ แู ลผลประโยชน์ :
บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ งหรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ โดยได้รบั ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์
โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 90 วัน
(2) มีคาํ สัง่ ศาลให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์เป็ นผูล้ ม้ ละลาย
(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตกลงไว้
ผูด้ แู ลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
(4) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดการโครงการหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือกรณีอนื่
ใดอันจะมีผลให้บริษัทจัดการและผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับประกาศ คําสัง่
ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลให้เป็ นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผดู้ แู ล
ผลประโยชน์ และผูด้ แู ลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดงั กล่าวต่อไป ผูด้ แู ลผลประโยชน์มสี ิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้ง
ผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
(5) ในกรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่ วย
ลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดตามทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผูด้ แู ลผลประโยชน์
(6) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผูด้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมในภายหลัง บริษัทจัดการจะดําเนิ นการให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์จดั การแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
บริษัทจัดการทราบเหตุดงั กล่าว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่แก้ไขเสร็จสิ้ น ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์มิได้ทาํ การแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่
กําหนดดังกล่าว บริษัทจัดการจะดําเนิ นการขออนุ ญาตเปลี่ยนตัวผูด้ แู ลผลประโยชน์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ครบกําหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัท
จัดการจะแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์อื่นแทนผูด้ แู ลผลประโยชน์เดิมโดยพลัน
(7) ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์นําข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการกองทุน หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องไปเปิ ดเผย หรือใช้
ในทางที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แกผูด้ แู ลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการ
สามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ทนั ที
เนื่ องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กําหนดให้กองทุนรวมต้องมีผดู้ แู ลผลประโยชน์
ดังนั้น ในกรณีที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามข้อ 2 ผูด้ แู ลผลประโยชน์น้ันจะต้องทําหน้าที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์ของ
กองทุนต่อไปอย่างสมบูรณ์จนกว่าการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้น ตลอดจนถึงการดําเนิ นการ
อื่นใดที่จาํ เป็ นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็ นไปโดยเรียบร้อยให้แก่ผดู้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่จะเสร็จสิ้ น
และผูด้ แู ลผลประโยชน์รายใหม่สามารถทําหน้าที่ได้ทนั ที หรือปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ต้องไม่ขดั ต่อ
กฎหมาย ก.ล.ต.
ในกรณีผดู้ แู ลผลประโยชน์กระทําการอันเป็ นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้น
ให้กระทําได้ หากเป็ นกรณีที่มีนัยสําคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอาํ นาจบอกเลิกสัญญา
แต่งตั้งผูด้ ูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
และหรือ
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ
ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร 10200 และหรือ
ผูร้ บั ฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ
3. ผูส้ อบบัญชี :
ชื่อ : นาย พจน์ อัศวสันติชยั
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นาย ธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นางสาว สุลลิต อาดสว่าง
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นางสาว วันนิ สา งามบัวทอง
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา

ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นาย สุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
ชื่อ : นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์
ที่อยู่ : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิ ติ จํากัด อาคารธรรมนิ ติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) เลขที่ 178 ถนนประชา
ชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 0 2555 0600
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏิบตั ิการบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 19
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บรู ณะ 27/1 ถนนราษฎร์บรู ณะ แขวงราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0 2470 1976-83
5. ผูจ้ ดั จําหน่าย :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
6. ผูส้ นับสนุนการขายหรือรับซื้ อคืน :
ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บรู ณะ เขตราษฎร์บรู ณะ กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0 2888 8888
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนใน
ภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนให้สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนเพิ่มเติม ผูส้ นับสนุ นการขาย
หน่ วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคลที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทํา
หน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนที่ได้รบั การแต่งตั้งจะต้อง
ปฏิบตั ิงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูก่ ่อนแล้ว

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
6.1 สิทธิของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
(1) ได้รบั ค่าธรรมเนี ยมสําหรับการทําหน้าที่เป็ นผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนตามสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับการขายและ
รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนกองทุนเปิ ดของบริษัทจัดการ
(2) บอกเลิกสัญญาทางธุรกิจเกีย่ วกับการขายและรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนเปิ ดของบริษัทจัดการกับผูส้ นับ
สนับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
6.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน
(1) จัดให้มีสถานที่สาํ หรับจัดวางเอกสารเผยแพร่ขอ้ มูลต่าง ๆ ของกองทุน ณ สํานักงานใหญ่ และสาขา (ถ้ามี) รวมทั้ง
ดําเนิ นการด้วยความร่วมมือของบริษัทจัดการในการเผยแพร่มลู ค่าหน่ วยลงทุน ราคาขายหน่ วยลงทุน ราคารับซื้ อคืนหน่ วย
ลงทุน รวมทั้งข้อมูลและเอกสารอันจําเป็ น
(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือชี้ ชวนเสนอขายหน่ วยลงทุน หนังสือชี้ ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที่ผลู้ งทุนควรทราบ คู่มือผู้
ลงทุน คําขอเปิ ดบัญชีกองทุน คําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุน คําสัง่ ขายหน่ วยลงทุน คําขอใช้บริการซื้ อขายหน่ วยลงทุนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิ กส์ คําขอใช้บริการสับเปลี่ยนหน่ วยลงทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ หรือเอกสารการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
ที่จาํ หน่ าย หรือเอกสารอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ให้แก่ผสู้ นใจจะลงทุน ตามที่บริษัทจัดการได้จดั เตรียมให้
(3) ในกรณีที่ผสู้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนประสงค์จะจัดทําหรือใช้เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดการ หรือ
กองทุน ซึ่งบริษัทคู่สญ
ั ญาหรือบุคคลอื่นใดเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้ น ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในความ
เสียหายที่เกิดขึ้ นเนื่ องจากเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวนั้นเองทั้งสิ้ น
(4) ในกรณีที่ผสู้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนทําหน้าที่เป็ นตัวแทนของผูล้ งทุนจะต้องทําสัญญากับผูล้ งทุนที่ครอบคลุม
ขอบเขตการให้บริการ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทนายหน้า และต้องไม่มีขอ้ ความที่ปฏิเสธความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้าจากการกระทําหรือละเว้นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนหรือ
พนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน รวมถึงการเปิ ดเผยให้ผลู้ งทุนทราบในกรณีที่ปฏิบตั ิแตกต่างจากการซื้ อกับ
บริษัทจัดการโดยตรง
(5) กรณีที่ผสู้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนซื้ อขายหน่ วยลงทุนแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน (Omnibus Account)
ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ปฏิบตั ิ ดังนี้
(ก) มีระบบในการปฏิบตั ิงานที่ทาํ ให้มนั ่ ใจได้วา่ ลูกค้าจะได้รบั การปฏิบตั ิอย่างสุจริตและเป็ นธรรมเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
รายชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งไม่เปิ ดเผยชื่อ
(ข) ตรวจสอบหรือดําเนิ นการให้มีการตรวจสอบว่า มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชี Omnibus Account ถือ
หน่ วยลงทุนของกองทุนใดเกินกว่าหนึ่ งในสาม ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด
(ค) แจ้งบริษัทจัดการจะทราบโดยทันทีเมื่อปรากฏว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในบัญชีน้ันถือหน่ วยลงทุนของ
กองทุนใดเกินกว่าหนึ่ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนทั้งหมด
(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสาม ของจํานวนหน่ วยลงทุนที่
จําหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนใด รวมในจํานวนเสียงในการขอมติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในบัญชีดงั กล่าว
(จ) ในกรณีที่ผสู้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนประสงค์จะปฏิบตั ิต่อลูกค้าในเรื่องใด ซึ่งมีผลทําให้ลกู ค้าได้รบั เงื่อนไขหรือ
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการซื้ อขายหน่ วยลงทุนแบบเปิ ดเผยชื่อ ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนต้องแจ้งให้ผลู้ งทุน
ทราบ และจัดให้มีหลักฐานที่แสดงว่า ผูล้ งทุนได้ทราบและยอมรับเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกันนั้นแล้ว โดย
เงื่อนไขต้องไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(6) กรณีขายหน่ วยลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง ต้องจัดทําบันทึกข้อมูลส่วนตัว (Customer’s Profile) ของผูล้ งทุนแต่ละรายที่
เปิ ดบัญชีกองทุนผ่านผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน และผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้
เป็ นปั จจุบนั ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(7) ให้ขอ้ มูลหรือเอกสารใด ๆ ที่จาํ เป็ นต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งการแจ้งสิทธิต่าง ๆ ที่ผลู้ งทุนควรทราบ และต้อง

ปฏิบตั ิต่อผูล้ งทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
(8) เปิ ดเผยหรืออธิบายข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ผลู้ งทุนทราบ
(ก) รายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ทาํ ธุรกิจเกี่ยวข้องกับการขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ข) ชื่อ ที่อยูข่ องบริษัทจัดการ และผูส้ นับสนุ นการขายหรือรับซื้ อคืนรวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจําตัวของพนักงานของ
ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน รวมถึงบุคคลที่ได้รบั มอบหมายที่ทาํ หน้าที่ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน
(ค) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยลงทุนที่ผลู้ งทุนได้รบั คําแนะนําตลอดจนรับทราบคําเตือนและคําอธิบายเกี่ยวกับความ
เสี่ยงของการลงทุนในหน่ วยลงทุน
(9) จัดทําหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า การลงทุนในหน่ วยลงทุนดังกล่าวพนักงานของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนมิได้มี
การให้คาํ แนะนําใดๆ แก่ผลู้ งทุนหรือผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในกรณีที่การลงทุนในหน่ วยลงทุนเกิดจากความประสงค์ของผูล้ งทุน
หรือของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเอง
(10) รับชําระเงินค่าจองซื้ อ หรือค่าซื้ อหน่ วยลงทุน และรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนจากผู้
ลงทุน
(11) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน เพื่อให้มนั ่ ใจว่าเป็ นบุคคลเดียวกัน รวมถึงตรวจสอบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุน
(12) ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามมูลค่าที่บริษัทจัดการคํานวณและประกาศมูลค่าตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ ชวนของ
กองทุน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอืน่ ใดที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ ตามกฎหมายที่ควบคุมการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์กาํ หนดไว้
(13) จัดทําและส่งมอบหลักฐานการรับเงินค่าจองซื้ อ หรือการซื้ อหน่ วยลงทุน
(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุน ทรัพย์สินหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน หนังสือ
รับรองสิทธิในหน่ วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน หรือผูล้ งทุน
(15) ยืนยันการซื้ อ หรือขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุน
(16) คืนเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนให้แก่ผทู้ ี่ไม่ได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ของบริษัทจัดการ
(17) รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด
(18) ดําเนิ นการอื่นใดตามที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คําสัง่ หนังสือซักซ้อม แนวนโยบาย จรรยาบรรณ และมาตรฐาน
การปฏิบตั ิงาน ที่ออกโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ของผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุน ทั้งที่มีอยู่
ในปั จจุบนั และที่จะมีขนในอนาคต
ึ้
7. ผูด้ แู ลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
8. ผูล้ งทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายทีไ่ ม่ได้เป็ นผูด้ แู ลสภาพคล่อง) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
9. ที่ปรึกษา :

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :
9.2.ที่ปรึกษากองทุน :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :
10. ผูป้ ระกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :
ไม่มี
11. ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :
ชื่อ :
ที่อยู่ :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
หมายเหตุ (ผูร้ บั มอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :
12. คณะตัวแทนผูถ้ ือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :
สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
13.1. สิทธิในการขายคืนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการมีขอ้ ผูกพันที่จะต้องรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุน เมื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนยินยอมให้บริษัทจัดการรับ
ซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามที่กาํ หนดไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไขการลงทุน" ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการดําเนิ นการตามที่กาํ หนดใน
หัวข้อ "การเลื่อนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่ วยลงทุนคืนแก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน" หรือ "การไม่ขายหรือไม่รบั ซื้ อคืน
หน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อหรือคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุน"
เนื่ องจากกองทุนเป็ นกองทุนเปิ ดประเภทรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนจะไม่สามารถขายคืน
หน่ วยลงทุนแตกต่างไปจากอัตราส่วนและวันเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดได้

13.2. สิทธิในการรับเงินปั นผล :
13.3. สิทธิในการโอนหน่ วยลงทุน :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนสามารถโอนหน่ วยลงทุนได้โดยเสรี เว้นแต่เข้าข้อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน ตามข้อ 13.4
วิธีการขอโอนหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งประสงค์จะโอนหน่ วยลงทุนจะต้องมายืน่ คําขอโอนหน่ วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนพร้อมเอกสาร
หลักฐานต่างๆ
ผูร้ บั โอนหน่ วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้บนั ทึกชื่อผูร้ บั โอนหน่ วย
ลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนจะทําการโอนหน่ วยลงทุนจากผูโ้ อนไปยังผูร้ บั โอนภายใน 30 วันนับ
แต่วนั รับคําขอโอนหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผูร้ บั โอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิตามกําหนดเวลาที่นายทะเบียนนัด
หมาย
13.4. ข้อจํากัดการโอนหน่ วยลงทุน :
บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหน่ วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ ใน
กรณีต่อไปนี้
1. การโอนหน่ วยลงทุนดังกล่าวจะทําให้การถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจํากัดการถือ
หน่ วยลงทุน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือ
หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
2. ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ใช่ผลู้ งทุนสถาบัน หรือผูล้ งทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เว้นแต่
เป็ นการโอนทางมรดก
3. การโอนหน่ วยลงทุนส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้ ทั้งนี้ ข้อกําหนดเกี่ยวกับ FATCA เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 20.4 ในโครงการจัดการกองทุน
13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจดั การ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทําการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีจดั การ โดยบริษัทจัดการจะทําการแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการลงทุนได้ต่อเมื่อได้รบั มติจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนโดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ซึ่งคิดตามจํานวน
หน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายแล้วทั้งสิ้ นของโครงการ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนตามที่
บริษัทจัดการได้กาํ หนดขึ้ น และในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจํานวน
หน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็ นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิ ดเผยชื่อผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุน (Omnibus Account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่ งในสามของ
จํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เป็ นไปภายใต้หวั ข้อ "วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือ
แก้ไขวิธีการจัดการ"
13.6. สิทธิในการได้รบั เงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รบั เงินคืนเมื่อโครงการสิ้ นสุดลง โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผชู้ าํ ระบัญชีที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็ นผูช้ าํ ระบัญชี โดยจะได้ดาํ เนิ นการให้มีการจําหน่ ายทรัพย์สินของโครงการ ชําระภาระ
หนี้ สินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ภายใต้หวั ข้อ "การชําระบัญชีกองทุนรวมและวิธีการ
เฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"

13.7. สิทธิประโยชน์อนื่ ๆ :
สิทธิในการจํานําหน่ วยลงทุน
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนของกองทุนสามารถนําหน่ วยลงทุนไปจํานําได้ตามกฎหมาย แต่ท้งั นี้ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนการ
จํานําให้แก่ผรู้ บั จํานําที่เป็ นสถาบันการเงินเท่านั้น
13.8. อื่น ๆ :
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีความรับผิดจํากัดเพียงไม่เกินค่าหน่ วยลงทุนที่ยงั ส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ
การที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้ อหรือลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือ
ว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกําหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ที่ได้รบั การ
แต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของ
ทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิ ดของหน่ วยลงทุน สิทธิในการได้รบั ประโยชน์ตอบแทนหรือการคืน
เงินทุนของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ดต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดของหน่ วยลงทุนชนิ ดนั้น ๆ ด้วย
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :
14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน :
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุน
14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :
ภายใต้เงื่อนไขการขายหน่ วยลงทุนของบริษัทจัดการตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน เมื่อบริษัทจัดการหรือ
ผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนได้รบั ใบคําขอเปิ ดบัญชีและใบคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนของกองทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
ชัดเจนพร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เอกสารหลักฐานในการขอเปิ ดบัญชี" และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อ
หน่ วยลงทุนได้ชาํ ระเงินค่าซื้ อหน่ วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการ หรือผูส้ นับสนุ นการขายหน่ วยลงทุนในนามของ
บริษัทจัดการจะดําเนิ นการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิให้แก่ผจู้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนไว้เป็ นหลักฐาน โดยผูจ้ องซื้ อหรือ
ผูส้ งั ่ ซื้ อหน่ วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิดว้ ยตนเองและจะต้องลงลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อและ
ในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ
นายทะเบียนจะจดแจ้งชื่อผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุนในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รบั
ชําระค่าซื้ อหน่ วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผูจ้ องซื้ อหรือผูส้ งั ่ ซื้ อนั้นได้รบั การจัดสรรหน่ วยลงทุนจากบริษัทจัดการ
เรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิที่บริษัทจัดการออกให้ในนามบริษัทจัดการเป็ นหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วย
ลงทุนและให้ใช้เป็ นหลักฐานแสดงการซื้ อหรือขายคืนหน่ วยลงทุนได้
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน 2 คนถือหน่ วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจดแจ้งชื่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเหล่านั้นเป็ นผูถ้ ือหน่ วย
ลงทุนร่วมกันในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนและจะต้องลงลายมือชื่อร่วมกันในสมุดบัญชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ ซื้ อหรือขายคืน
หน่ วยลงทุน และมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั้งเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินที่ได้จากการขายคืนหน่ วยลงทุน
อนึ่ ง ในกรณีที่เป็ นการซื้ อหน่ วยลงทุน จํานวนเงินที่ปรากฏในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนเป็ นจํานวนเงินที่ผลู้ งทุน
ชําระเป็ นค่าซื้ อหน่ วยลงทุนตามคําสัง่ ซื้ อหน่ วยลงทุนเท่านั้น มิใช่หลักฐานแสดงสิทธิการได้รบั จัดสรรหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้

ถือหน่ วยลงทุนจะต้องนําสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนไปปรับรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจํานวนหน่ วยลงทุนที่ได้รบั
จัดสรร
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทําหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน เพื่อให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนสามารถ
ใช้อา้ งอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้
ในกรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจําเป็ นต้องใช้ใบหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทําใบหน่ วยลงทุนมอบให้แก่ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุน
15. กําหนดเวลา วิธีการ และข้อจํากัดในการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
16. วิธีการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุน :
หากมีการผิดนัดชําระหนี้ หรือมีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่
สามารถชําระหนี้ ได้ บริษัทจัดการจะรับชําระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอืน่ ทั้งที่เป็ นหลักประกันและมิใช่หลักประกันเพื่อกองทุนรวม
ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผอู้ อกตราสารแห่งหนี้
หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชําระหนี้ ดังนี้
16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์ ผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผู้
ถือหน่ วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์เป็ นผูม้ ีสิทธิในเงินได้สุทธิ
จากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้
16.1.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นําทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้
จากการรับชําระหนี้ มารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจําหน่ ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้
ในโอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ เว้นแต่กรณีที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่มี
สิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ ตกลงรับชําระหนี้ ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจําหน่ ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสํารอง รายได้หรือ
ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น
16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้
สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ คืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิน้ันภายใน 45 วันนับตั้งแต่วนั ถัด
จากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วัน
ทําการนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลา
การเฉลี่ยเงินคืนเป็ นอย่างอื่น
16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องเป็ นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รบั ชําระหนี้
ตามตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็ นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบตั ิตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุ โลม
16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บนั ทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็ นศูนย์
16.2.1 ก่อนการรับชําระหนี้ ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผู้
ถือหน่ วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้
แล้วทั้งหมด หรือได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยผูด้ แู ลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อม
เหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชําระหนี้ ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตรา
สารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องนั้น
ในการขอความเห็นชอบจากผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือผูด้ แู ลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียด

เกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชําระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและ
ความจําเป็ นในการรับชําระหนี้
16.2.2 เมื่อได้รบั ทรัพย์สินมาจากการรับชําระหนี้ บริษัทจัดการจะนําทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวมโดยจะกําหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกําหนดโดยได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะ
ดําเนิ นการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้
(1) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไป
เพื่อเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้
(2) กรณีเป็ นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจําหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าวใน
โอกาสแรกที่สามารถกระทําได้โดยคํานึ งถึงประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนเป็ นสําคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่
สามารถจําหน่ ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว
ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
16.3 ในกรณีที่มีพฤติการณ์วา่ ผูอ้ อกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ ได้ บริษัทจัดการ
จะดําเนิ นการให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผูอ้ อกตราสารหนี้ หรือ
ลูกหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชําระหนี้ ได้ เป็ นผูม้ สี ิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชําระหนี้ ก็ได้
ทั้งนี้ ในการดําเนิ นการดังกล่าว บริษัทไม่ตอ้ งนําตราสารแห่งหนี้ หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนรวม
เงื่อนไขเพิ่มเติม :
ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จาก
การรับชําระหนี้ ไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดงั กล่าว
ไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่การเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนจะคุม้ กับภาระค่าใช้จา่ ยก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจําหน่ าย
ทรัพย์สินที่ได้จากการรับชําระหนี้ จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธิน้ันไม่คุม้ กับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน
บริษัทจัดการอาจนําเงินได้สุทธิดงั กล่าวมารวมคํานวณเป็ นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้
การชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชําระให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่ปรากฏชื่อ
ตามทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ เวลาที่กาํ หนด เท่านั้น
17. การจัดทําทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจํากัดในการโอนหน่วยลงทุน :
บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จดั ให้มีทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ให้สนั นิ ษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่ วยลงทุนถูกต้อง และการชําระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจํากัด
สิทธิใด ๆ แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากได้กระทําตามข้อกําหนดในข้อผูกพัน
หรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนิ นการตามอํานาจหน้าที่แล้ว
บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่ วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจํานําหน่ วยลงทุน ในกรณี
ดังนี้
(ก) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่ วยลงทุนเกินข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจํากัดการถือ หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(ข) การโอนหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อย และการโอนหน่ วยลงทุนจะทําให้ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนไม่เป็ นผูล้ งทุนสถาบัน ผูล้ งทุนรายใหญ่ หรือผูม้ ีเงินลงทุนสูง ตามที่กาํ หนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้น
แต่เป็ นการโอนทางมรดก
(ค) การโอนหรือการจํานําหน่ วยลงทุน ในกรณีเป็ นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชีพหรือกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
18. ข้อจํากัดการถือหน่วยลงทุน :
บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่ วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมด
ของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผูถ้ ือหน่วยลงทุน :
การดําเนิ นการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน หากบริษัท
จัดการกองทุนรวมได้ดาํ เนิ นการไปตามมติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ได้รบั มาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทั้งปวง
เห็นชอบให้ดาํ เนิ นการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ
มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนที่ให้ดาํ เนิ นการใดอันเป็ นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามติน้ันเสียไป
ในกรณีที่เป็ นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ต้องได้รบั มติโดย
เสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนซึ่งคิดตามจํานวนหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้ว
ทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิ ดหน่ วยลงทุน การขอมติผถู้ ือหน่ วยลงทุน
ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ด้วย
(1) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทุกชนิ ด โดยแต่ละชนิ ดได้รบั ผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
ไม่เท่ากัน ให้ได้รบั มติผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่ถือหน่ วยลงทุนชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ด
(2) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รบั มติผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่
ถือหน่ วยลงทุนชนิ ดที่ได้รบั ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่ วยลงทุนแต่ละชนิ ด
(3) ในกรณีที่เป็ นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผูถ้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ ง ให้ได้รบั มติผถู้ ือหน่ วยลงทุนชนิ ดที่ได้รบั
ผลกระทบเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่ วยลงทุนชนิ ดนั้น
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :
การแก้ไขเพิม่ เติมส่วนใดส่วนหนึ่ งของข้อผูกพันที่เป็ นไปตามวิธีการที่กาํ หนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสําคัญที่เป็ นไปตาม
และไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัย
อํานาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สญ
ั ญา
การแก้ไขเพิม่ เติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญต้องได้รบั มติโดยเสียงข้างมากของ
ผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ ให้รวมถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน และเรื่องที่ผดู้ แู ลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้
ถือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากผูด้ แู ลผลประโยชน์ โดยไม่ตอ้ ง
ได้รบั มติของผูถ้ ือหน่ วยลงทุน
(ก) เป็ นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสําคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รบั มติ
โดยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนหรือได้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงาน หรือ
(ข) ผูด้ แู ลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจําเป็ นหรือสมควร และไม่
กระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริษัท
จัดการกองทุนรวมและผูด้ แู ลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษทั (ถ้ามี)
บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีขอ้ ผูกพันเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาํ การและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผถู้ ือ
หน่ วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจําเป็ นให้ผถู้ ือหน่ วย
ลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจําปี ของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป)
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :
21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุ ญาโตตุลาการ : ไม่มี
21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :
22. การเลิกกองทุนรวม :
22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :
1. เมื่อมีจาํ นวนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทําการใด ๆ
2. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิ ด ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทําการหรืองดเว้น
กระทําการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
3. เมื่อได้รบั ความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผูถ้ ือหน่ วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่ งของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ าย
ได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ
4. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวมเพือ่ ผูล้ งทุนทัว่ ไป หากปรากฏว่า
(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ งเกินกว่าหนึ่ งในสามของจํานวน
หน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ประกาศกําหนด
(ข) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการดําเนิ นการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่ วยลงทุนโดยรูเ้ ห็นหรือตกลงกับบุคคล
อื่น อันเป็ นการปกปิ ดหรืออําพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์
จะถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าหนึ่ งในสามของจํานวนหน่ วยลงทุนที่จาํ หน่ ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนทัว่ ไป
5. สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเพิกถอนการอนุ มตั ิให้จดั ตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอนั ควรสงสัยว่า
อาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็ นการเฉพาะ หรือเพื่อ
เป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้
ดําเนิ นการแจ้งบริษัทจัดการจะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทําการชี้ แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มี
การชี้ แจง หรือชี้ แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสจู น์หรือทําให้เชื่อได้วา่ การจัดตั้งกองทุนรวมเป็ นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่

มิใช่รายย่อยเป็ นการทัว่ ไปอย่างแท้จริง และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ บริษัทจัดการจะทําการแก้ไข หรือ
ดําเนิ นการใด ๆ และบริษัทจัดการไม่สามารถดําเนิ นการตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ ได้ หรือดําเนิ นการ
แล้วแต่ไม่สามารถทําให้กองทุนรวมเป็ นกองทุนรวมเพื่อผูล้ งทุนที่มิใช่รายย่อยเป็ นการทัว่ ไปอย่างแท้จริง
6. เมื่อกองทุนครบกําหนดอายุโครงการ
22.2. การดําเนิ นการของบริษทั จัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :
เว้นแต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 บริษัทจัดการจะดําเนิ นการดังต่อไปนี้ เพื่อ
เลิกกองทุน
(ก) ยุติการรับคําสัง่ ซื้ อและคําสัง่ ขายคืนหน่ วยลงทุนตั้งแต่วนั ทําการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1(1)
(ข) แจ้งให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนที่มีชื่ออยูใ่ นทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็ นหนังสือ
ให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ทําการที่ปรากฏ
เหตุตามข้อ 22.1(1)
(ค) จําหน่ ายทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนดังกล่าวภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทําการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1(1)
เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทําได้เพื่อชําระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
(ง) ชําระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนตามสัดส่วนจํานวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วนั ทําการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1(1) และเมื่อได้ดาํ เนิ นการชําระค่ารับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็ นการ
เลิกกองทุน
ในกรณีที่มีการเลิกกองทุนเพราะเหตุที่ทราบกําหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการจะดําเนิ นการ ดังต่อไปนี้
(1) แจ้งเป็ นหนังสือให้ผดู้ แู ลผลประโยชน์และสํานักงานทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่ วยลงทุนของ
กองทุนรวมนั้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทํา
การ
(2) ดําเนิ นการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ผถู้ ือหน่ วยลงทุนและผูล้ งทุนทัว่ ไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ เช่น เผยแพร่ขอ้ มูลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ์ หรือโดย
จัดให้มีขอ้ มูลเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ในการซื้ อขายหน่ วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจัดการกองทุนรวมและผูส้ นับสนุ นการ
ขายหรือรับซื้ อคืนหน่ วยลงทุน เป็ นต้น และ
(3) จําหน่ ายทรัพย์สินที่เหลืออยูข่ องกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็ นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ และตัว๋ สัญญาใช้เงินที่มีกาํ หนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้ นก่อนวันเลิกกองทุน
23. การชําระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :
บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชําระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผูช้ าํ ระบัญชีที่สาํ นักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทํา
หน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชําระหนี้ สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุน รวมทั้งทํา
การอย่างอื่นตามแต่จาํ เป็ นเพื่อชําระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้ น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต.ประกาศกําหนด สําหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชําระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของ
กองทุนรวมและผูช้ าํ ระบัญชีจะดําเนิ นการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยูต่ าม
สัดส่วนจํานวนหน่ วยลงทุนที่ผถู้ ือหน่ วยลงทุนถืออยูต่ ามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผูถ้ ือหน่ วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ
เมื่อได้ชาํ ระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผูช้ าํ ระบัญชีจะทําการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยูใ่ ห้ผชู้ าํ ระบัญชีจดั การโอนทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุ มตั ิจากสํานักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
กองทุนรวม ถือเป็ นส่วนหนึ่ งของข้อผูกพันระหว่างผูถ้ ือหน่ วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

