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 กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีไทย 25 เดือน B 

K Thai Fixed Income 25 Months B Fund : KTF25MB 

 

(ผูล้งทุนไมส่ามารถขายคืนหน่วยลงทุนน้ีในช่วงเวลา 25 เดือนได ้ 

ดงัน้ัน หากมีปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนดงักล่าว ผูล้งทุนอาจสญูเสียเงินลงทุนจ านวนมาก) 

 

ลกัษณะส าคญั 

 

อายโุครงการ ประมาณ 25 เดือน โดยไม่ต า่กว่า 24 เดือน และไม่เกิน 26 เดือน 

วนัท่ีท่ีไดร้บัอนุมตัใิหจ้ดัตั้งและ

จดัการกองทุน 

28 มกราคม 2562 

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก 29 มกราคม – 4 กุมภาพนัธ ์2562 

 

ประเภทและนโยบายการลงทุน และประมาณการอตัราผลตอบแทน 

1. ประเภทของกองทุน 

กองทุนรวมตราสารหน้ี ประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

 

2. นโยบายการลงทุน 

กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

หน่วย CIS ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์

(securities lending) และ/หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการป้องกนัความเส่ียง (Hedging) 

รวมกนัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ี

มีลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)  

 

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อยา่งไรก็ดี กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – 

Investment grade) ได ้เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้

(Investment grade) ขณะท่ีกองทุนลงทุน 

ทั้งน้ี การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง มิใหร้วมถึงช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี  

(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ  

(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายุโครงการ 
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3. ประมาณการอตัราผลตอบแทน 

เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ  

2.30 โดยเฉล่ียต่อปี ของเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงค านวณจากการลงทุนส าหรับระยะเวลาประมาณ 25 เดือน มี

รายละเอียดของตราสารท่ีจะลงทุนดงัน้ี 

 

ตราสารที่ลงทุน* 
อนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ของผูอ้อกตราสาร** 

ประมาณการ

ผลตอบแทนของ 

ตราสารในรูปเงิน

บาท  

(ตอ่ปี)*** 

สดัสว่นการ

ลงทุน

โดยประมาณ* 

ประมาณการ

ผลตอบแทนท่ี

กองทุนจะไดร้บั

ในรูปเงินบาท 

(ตอ่ปี) 

หุน้กู ้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั AA/TRIS 2.45% 9.00% 0.22% 

หุน้กู ้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 

(มหาชน) 
AA/TRIS 2.50% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) 
A+/TRIS 2.50% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่

แนล จ ากดั (มหาชน) 
A/TRIS 2.50% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จ ากดั (มหาชน) 
A/TRIS 2.50% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล  

คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
A/TRIS 2.50% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

(มหาชน) 
A-/TRIS 2.60% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
A-/TRIS 2.60% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
A-/TRIS 2.60% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
BBB+/TRIS 3.00% 9.00% 0.27% 

หุน้กู ้บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) A/TRIS 2.45% 8.00% 0.20% 

หุน้กู ้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 

(มหาชน) 
AAA/TRIS 2.25% 2.00% 0.05% 

รวม 100.00% 2.58% 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)**** 0.28% 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเม่ือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 2.30% 
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*บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและ

สมควรเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยการเปล่ียนแปลงน้ันตอ้งไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน

เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญั โดยบริษัทอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารท่ี

ระบุไวข้า้งตน้ เช่น ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทโตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ 

บริษัทเซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท 

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ทุนธนชาต 

จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) และ/

หรือ บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท เอเซียเสริมกิจ 

ลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะ

อยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้

** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษัท

จดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน 

*** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2562 

**** ค่าใชจ้า่ยของกองทุนสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากท่ีระบุไวใ้นโครงการ 
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ค าถาม/ค าตอบเก่ียวกบักองทุนรวม 

1. ลกัษณะที่ส  าคญัของกองทุน 

1.1 กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีมีการก าหนดประเภทของผูล้งทุน หรอืมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ 

อยา่งไร 

กองทุนน้ีเป็นกองทุนส าหรบัผูล้งทุนทัว่ไป และไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน 

 

1.2  กองทุนน้ีมีจ  านวนเงินทุนของโครงการเทา่ใด 

2,500 ลา้นบาท โดยสามารถเพิ่มจ านวนเงินทุนของโครงการในระยะเวลาเสนอขายไดไ้ม่เกิน 100 ลา้นบาท 

 

1.3 กองทุนน้ีเหมาะสมท่ีจะเป็นทางเลือกส าหรบัเงินลงทุนลกัษณะใด ควรลงทุนในกองทุนน้ีเป็นระยะเวลา

เทา่ใด 

การลงทุนในกองทุนน้ีเหมาะกบัเงินลงทุนส่วนท่ีผูล้งทุนยอมรบัความเส่ียงจากการขาดทุนไดต้ า่ถึงปานกลาง 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นกองทุนท่ีมีอายุประมาณ 25 เดือน และผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนดว้ยตนเองได ้เงินลงทุนท่ีจะน ามาลงทุนในกองทุนน้ีจะตอ้งเป็นเงินส่วนท่ีสามารถลงทุนไดต้ามอายุ

กองทุน  

 

 1.4   ปัจจยัใดที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่เงินลงทุนของผูล้งทุน 

 กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไมส่ามารถช าระเงินและดอกเบ้ียตามก าหนดระยะเวลา 

 กรณีท่ีรฐับาลเลิกค ้าประกนัเงินฝาก 

 

1.5    กองทุนน้ีมีผูป้ระกนัเงินทุนหรือมุ่งเนน้จะคุม้ครองเงินตน้หรือไม่ อยา่งไร 

กองทุนน้ีไม่มีผูป้ระกนัเงินทุนและไม่คุม้ครองเงินตน้ 

 

 1.6   กองทุนน้ีมีรอบระยะเวลาบญัชีอยา่งไร 

เมื่อส้ินอายุโครงการ 

 

2. กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดการซ้ือขายหน่วยลงทุนอยา่งไร 

2.1 วิธีการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน 

การขายหน่วยลงทุน 

ผูล้งทุนท่ีประสงคจ์ะซ้ือหน่วยลงทุน สามารถติดต่อไดท่ี้ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั โทร. 0 2673 3888 และ

รายช่ือตวัแทนจ าหน่ายตามขอ้ 4.6 ในเวลาเร่ิมท าการของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วย

ลงทุนจนถึงเวลา 15.30 น. 

ผูล้งทุนสามารถช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือวิธีอื่นใดท่ีบริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนยอมรบั โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ หรือ

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนรายอื่นท่ีมิใช่ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขีดคร่อม

เฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิด

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

ไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์
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กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์

ค าสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวิธีอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะ

สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเกี่ยวกบับญัชีรบัช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่

ถือว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีช าระค่าจองซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวิธีอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูล้งทุนจะตอ้งลงวนัท่ีใหบ้ริษัทจดัการ

สามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขาย 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนได ้หาก

มีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนจดทะเบียน โดยจะปิดประกาศไวท่ี้ส านักงานของบริษัทจดัการ

และผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมตัิ   

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วย

ลงทุน ณ เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อ

หน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลา

ท่ีบริษัทจดัการประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัถดัจากวนัท่ีจด

ทะเบียนกองทุน 

โดยในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดย

อตัโนมติัไปซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิด

เค ตราสารหน้ีระยะสั้น (กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไวใ้นสมดุบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวน

หน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทาง ณ วนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะเห็น

ว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืน

สมุดบญัชีแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่วา่ดว้ยเหตุใด 

 

2.2 กรณีใดทีบ่ริษทัจดัการสงวนสทิธิไม่ขายหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลดงัต่อไปน้ี 

(1) ประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมี

ถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและ

ด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

(2) บุคคลท่ีปฏเิสธไม่ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใดๆ และ/หรือ ไม่ใหค้วามยนิยอมในการเปิดเผยขอ้มลูต่อ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง เพื่อการท่ีบริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหน้าท่ีเกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) 

 



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีไทย 25 เดือน B  6 

 

2.3 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน

อยา่งไร  

 บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค าสัง่ขายคืน

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุ

ดงัต่อไปน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  

(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและ

รายงานการชดเชยราคา  

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์

ดงัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน

น้ัน เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวธีิการใด ๆ 

โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการ

ไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) 

ต่อส านักงานโดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา

ดงักล่าว บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระค่าขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่ง

ค าสัง่ขายคืนก่อนหลงั 

 

2.4  กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการไม่ขาย หรือไม่รบัซ้ือคืน หรือไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ 

อยา่งไร  

1. บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือ

ค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนได ้ในกรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ 

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึง

ดงัน้ี โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะ

ไดร้บัการผ่อนผนัเวลาดงักล่าวจากส านักงาน 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 
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(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน แก่ผูล้งทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใด

อยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่จะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

3. การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตาม

กฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบั

ลกูคา้ไดใ้นสาระส าคญั 

(4) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวม

ภายใตก้ารจดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความ

เพียงพอของเงินกองทุนไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยการ

ด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็น

นายหน้าซ้ือขายหลักทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการ

เป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 วนัท าการ 

 

2. เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1(1) (2) หรือ (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนราย

อื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั

ดว้ย 

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไมร่บัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนพรอ้มทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้ านักงานทราบโดย

พลนั 

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขาย

คืนหน่วยลงทุนตามขอ้ 1(1) (2) และ (4) เกิน 1 วนัท าการ ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัน้ี 

ก่อนการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวม

เปิด ณ วนัท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการก่อนวนัเปิดรบัค าสัง่ซ้ือ

หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบั

ค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนั 
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ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการอาจหยุดค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนก็ได ้

 

2.5 กองทุนน้ีมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจ

ประกาศใหบ้ริษัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็น

การชัว่คราวตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บั

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียน

หน่วยลงทุนออกไปได ้

 

2.6  วิธีการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเป็นอยา่งไร 

 บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยแจง้ในหนังสือช้ีชวนส่วนสรุป

ขอ้มลูส าคญั 

 

2.7 กองทุนน้ีก าหนดเง่ือนไขและขอ้จ  ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุนอยา่งไร 

 ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนาย

ทะเบียนพรอ้มเอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือ

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อน

ไปยงัผูร้บัโอนภายใน 30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหนา้ท่ีจะตอ้งมารบัสมุด

บญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ีนายทะเบียนนัดหมาย 

 

 ขอ้จ  ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอด

ใดๆ หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวหรือจดัสรรหน่วยลงทุน จะท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่ม

บุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี 

ทน. 46/2556  เร่ือง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัท

จดัการ หรือบริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

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

 ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบมลูคา่หน่วยลงทุนของกองทุนไดจ้าก 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือท่ีโทร. 0 2888 8888 

 

3.  สิทธิของผูถื้อหน่วย 

 3.1  กองทุนน้ีมีการออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนอยา่งไร 

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

 

เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการสง่มอบ  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุนท่ีกรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสาร

หลกัฐานในการขอเปิดบญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ 

บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดง

สิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีท่ีจะมา

รบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและจะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมดุบญัชีแสดงสิทธิ   

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัท

จดัการไดร้บัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุน

จากบริษัทจดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อวา่สมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็น

หลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้  

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็น

ผูถื้อหน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อ

สัง่ซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน และมีฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วย

ลงทุน   

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงิน

ท่ีผูล้งทุนช าระเป็นคา่ซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรร

หน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดง

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร   

 

3.2 กองทุนน้ีมีขอ้จ  ากดัในการถือหน่วยลงทุนหรือไม่ 

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายได้

แลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเร่ือง

หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 

 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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3.3 หากผูล้งทุนตอ้งการรอ้งเรียนจะท าไดอ้ยา่งไร 

ติดต่อบริษัทจดัการ ท่ี โทร. 0 2673 3888 หรือ 

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

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน คือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) โทร.0 2230 2240-1 

 

3.4 กองทุนน้ีมีการระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการหรือไม ่อยา่งไร 

มี  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม

แบบเป็นการทัว่ไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบิติัน้ันก่อใหเ้กดิความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน 

บริษัทจะแกไ้ขเยยีวยาความเสียหายโดยไม่ชกัชา้ โดยในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหว่างบริษัทและผูถื้อหน่วยลงทุน 

บริษัทยนิยอมใหน้ าขอ้พิพาทเขา้สู่การพจิารณาของอนุญาโตตุลาการ 

 

4. บุคคลที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุน 

4.1 รายช่ือคณะกรรมการ 

นางสาวขตัติยา อินทรวชิยั   ประธานกรรมการ 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์     ประธานกรรมการบริหาร  

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายประสพสุข ด ารงชิตานนท ์   กรรมการ                                                                      

นางนิศานาถ อู่วุฒิพงษ ์      กรรมการ        

นางรตันาพรรณ ศรีมณีกุลโรจน์  กรรมการ 

รายช่ือผูบ้รหิาร 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์   ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายเกษตร ชยัวนัเพ็ญ   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวยุพาวดี ตูจ้ินดา   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นายนาวิน อินทรสมบติั   Chief Investment Officer 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์   Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นายวิทวสั อจัฉริยวนิช   รองกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเอื้ อพนัธ ์เพ็ชราภรณ ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายเขมชาติ สุวรรณกุล   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวชนาทิพย ์รุ่งคุณานนท ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาวเบญจรงค ์เตชะมวลไววทิย ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางหทยัพชัร ์ชูโต   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นางอรอร  วงศพ์ินิจวโรดม  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ 

นายชยัพร ดิเรกโภคา  Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            Associate Chief Investment Officer 

 

4.2 จ  านวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใตก้ารบริหารจดัการของบรษิทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561)  

มีกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการ จ านวน 193 กองทุน 
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4.3 มูลค่าสินทรพัยภ์ายใตก้ารจดัการบรหิารจดัการของบริษทัจดัการ  

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561) 

มลูค่าสินทรพัยก์องทุนรวมภายใตก้ารจดัการ 1,035,483,737,898.80 บาท 

 

4.4 รายช่ือคณะกรรมการการลงทุน 

ประธานคณะพิจารณาการลงทุน 

นายวศิน วณิชยว์รนันต ์  ประธานกรรมการบริหาร 

 

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน 

นายสุรเดช เกียรติธนากร   กรรมการผูจ้ดัการ 

นายชชัชยั สฤษด์ิอภิรกัษ ์    Chief Investment Officer 

นายนาวิน อินทรสมบติั    Chief Investment Officer 

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต   Chief Investment Officer 

นายชยัพร ดิเรกโภคา                Associate Chief Investment Officer 

นางสาวนฤมล ว่องวุฒิพรชยั            Associate Chief Investment Officer 

นางสาวเพชรรตัน์ โพธ์ิวฒันะเสถียร  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

นางสาวจรสัรกัษ์ วฒันสิงหะ  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารทุน 

นางสาวภารดี มุณีสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนผสม 

นายมนตช์ยั อนันตกลู   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นางเสาวลกัษณ ์พฒันดิลก  ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

นายปณตพล ตณัฑวิเชียร   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

นายฐานันดร โชลิตกุล   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

นายประมขุ มาลาสิทธ์ิ   ผูบ้ริหารกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุนต่างประเทศ 

นายดิเรก เลิศปัญญาวิเศษกุล                   ผูบ้ริหารฝ่ายส านักบริหารความเส่ียง 

นางสาวปรานี เกียรติชยัพิพฒัน์  ผูบ้ริหารฝ่ายส านักวิจยั  

 

4.5 รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนและสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

ผูจ้ดัการกองทุนหลกั 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุฐานนัดร โชลิตกุล - ปริญญาโท สาขาการจดัการ

ระหว่างประเทศ,  มหาวิทยาลยัทนั

เดอรเ์บิรด์ ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, 

มหาวิทยาลยัวิลเล่ียม แอนด ์แมร่ี 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีคณะนิติศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

- ปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร,์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน

ตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี  บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ดีลเลอรอ์าวโุส ฝ่ายซ้ือขายและลงทุนใน 

ตราสารทุน  บมจ. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 

(มหาชน) 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุชชัชยั  

สฤษดิ์อภิรกัษ ์

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีสถิติศาสตรบณัฑติ 

(สถิติประยุกต)์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- Chief Investment Officer  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการและประธานบริหารการ

ลงทุนตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

คณุชยัพร ดิเรกโภคา - บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต (สาขา

วิศวกรรมการเงิน) MIT Slone 

School of Management ประเทศ

สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี ภาควชิาการเงิน,  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- Associate Chief Investment Officer  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- รองประธานบริหารการลงทุน ฝ่ายจดัการ

กองทุนตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย 

จ ากดั 

- ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ การจดัการการลงทุน   

บลจ. กรุงไทย จ ากดั 

- ผูอ้ านวยการ ฝ่ายจดัการการลงทุน  

บลจ. กรุงไทย จ ากดั 

- ผูอ้ านวยการ ฝ่ายวิจยั บลจ. กรุงไทย จ ากดั 

คณุปณตพล  

ตณัฑวิเชียร 

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี สาขาการตลาด, 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชีภาควชิาการเงิน, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ์

สาขาวิศวกรรมโยธา, จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- ผูบ้ริหารกองทุนตราสารหน้ี  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูบ้ริหารกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูบ้ริหารฝ่ายอาวโุส บลจ. เอ็ม เอฟ ซี จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
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รายช่ือผูจ้ดัการกองทุนส ารอง 

รายช่ือ ประวตัิการศึกษา ประสบการณก์ารท างาน 

คณุอมัไพวรรณ   

เมลืองนนท ์

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการ

จดัการ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี ภาควชิาการบญัชี, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- ผูอ้ านวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนและวจิยั  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายจดัการลงทุน  

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  

- รองผูอ้ านวยการ ฝ่ายจดัการลงทุนตราสารหน้ี 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- หวัหน้าส่วน ฝ่ายจดัการกองทุนตราสารหน้ี 

บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

คณุทรงพร  

สืบสายไทย 

- ปริญญาโทสาขาการเงินระหวา่ง

ประเทศ (การเงินและการลงทุน), 

มหาวิทยาลยัเดอรมั ประเทศ

องักฤษ  

- ปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี ภาควชิาการเงิน, 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- นักวิเคราะหก์ารลงทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

คณุสารชั  

อรุณากูร 

- Master of Science in Finance, 

University of Illinois สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี สาขาบริหารธุรกจิ 

(International Programme), 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ผูจ้ดัการกองทุนอาวโุส ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- ผูช่้วยผูจ้ดัการกองทุน ฝ่ายจดัการกองทุน 

ตราสารหน้ี บลจ. กสิกรไทย จ ากดั 

- Fixed Income Trader บล. เคจีไอ  

(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ที่รบัผิดชอบ 

 บริหารจดัการกองทุนรวมตราสารหน้ี 

 วิเคราะหเ์ครดิตของตราสารท่ีจะลงทุน 

 

4.6 รายช่ือตวัแทนจ าหน่าย 

 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888 

 บล. กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2696-0000 

 บล. บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2618-1116, 0-2618-1019 

 บล. กรุงศรี จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2659-7000 ต่อ 7381-2 
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 บล. ธนชาต จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2217-8852 

 บล. เคที ซีมิโก ้จ ากดั โทร. 0-2695-5555 ต่อ 5847-9 

 บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 0-2648-1777 

 บล. เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2658-5000 ต่อ 3870 

 บล. เอเซีย พลสั จ ากดั โทร. 0-2680-1000 

 บล. เออีซี จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2659-3456 

 บล. โกลเบล็ก จ ากดั โทร. 0-2672-5900 

 บล. โนมรูะ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2638-5500 

 บล. ไอ วี โกลบอล จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2658-5800 ต่อ 808, 809 

 บล. ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 0-2841-9100 

 บล. ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โทร. 0-2657-7171 

 บล. ทรีนีต้ี จ ากดั โทร. 0-2088-9100, 0-2088-9399, 0-2343-9500 

 บล. ฟินันเซีย ไซรสั จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2658-9234 

 บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2635-1718 

 บล. ภทัร จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2305-9000 

 บล. ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2659-8000 

 บล. อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2088-9999 

 บล. ไอร่า จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2684-8888 

 บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2658-8996 

 บล. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2352-5100 

 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2359-0000 

 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน) โทร. 0-2629-5588 

 บลจ. เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั โทร. 0-2660-6666 

 บลจ. เอเชีย เวลท ์จ ากดั โทร. 0-2680-6000 

 บลน. เซ็นทรลั เวลธ ์โซลชูัน่ จ ากดั โทร. 0-83842-8337 

 บลน. เว็ลธ ์เมจิก จ ากดั โทร. 0-2861-5508 

 

4.7 ใครเป็นผูด้แูลปรบัปรุงรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อใหก้ารช าระเงินและจดัสรรหน่วยลงทุนแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง 

นายทะเบียนกองทุนคือ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0 2470 1976-83 

 

4.8 ใครเป็นผูเ้ก็บรกัษาทรพัยส์ินและดแูลบริษทัจดัการใหป้ฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการลงทุนท่ีตกลงไว ้

ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน คือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 

นอกจากหนา้ท่ีตามสญัญาแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ผูด้แูลผลประโยชน์ยงัมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการ

รกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนดว้ย 

 

5. ผูล้งทุนสามารถทราบขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบักองทุนผ่านช่องทางใด 

 Website: www.kasikornasset.com 

 บริษัทจดัการท่ีหมายเลขโทรศพัท ์0 2673 3888 

 

 

 

 

http://www.kasikornasset.com/
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ปัจจยัความเสี่ยงเก่ียวกบัการลงทุน 

กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีไทย 25 เดือน B มีนโยบายจะลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหน้ี ดงัน้ัน กองทุนน้ีจึงเหมาะกบัผู้

ลงทุนท่ียอมรบัความเส่ียงไดบ้า้ง อยา่งไรก็ตาม มลูค่าหน่วยลงทุนของกองทุนอาจเพิ่มขึ้ นหรือลดลงในช่วงเวลาต่างๆ ได้

ตามระดบัราคาของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นอื่นท่ีกองทุนลงทุน ซ่ึงอาจไดร้บัผลกระทบทั้งทางดา้นบวกหรือลบจากปัจจยั

ความเส่ียงต่างๆ อาทิ  

 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) โดยทัว่ไปราคาของตราสารหน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทิศ

ทางตรงขา้มกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและตามปกติตราสารหน้ีท่ีมีอายุคงเหลือยิง่ยาวนานเท่าไร  

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียก็จะยิง่มีผลกระทบต่อราคาตราสารมากขึ้ น อยา่งไรก็ตาม กองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตรา

สารหน้ีท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตราสารจนครบอายุของตราสาร จึงท าใหม้ีความเส่ียงดา้นการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัต า่ 

 ความมัน่คงของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทผูอ้อกตราสาร 

รวมทั้งความสามารถในการจา่ยคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้าก

การเลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

 สภาพคล่องของตราสารที่กองทุนลงทุน (Liquidity Risk) ซ่ึงเกิดขึ้ นจากการท่ีกองทุนไม่สามารถจ าหน่ายตราสารน้ันๆ 

ไดใ้นราคาท่ีเหมาะสมและภายในระยะเวลาอนัสมควร อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงไดจ้ากการ

เลือกลงทุนในตราสารท่ีมีคุณภาพดีทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือ และความสามารถในการช าระหน้ีของผูอ้อกตราสาร 

ตลอดจนสภาพคล่องของตราสาร   และกองทุนน้ีมุ่งจะลงทุนในตราสารท่ีมีอายุใกลเ้คียงกบัอายุกองทุนและจะถือตรา

สารจนครบอายุของตราสารน้ัน   จึงท าใหค้วามเส่ียงดา้นน้ีอยูใ่นระดบัต า่ 

 Basis Risk ซ่ึงเกิดจากการท่ีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีกองทุนลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงมีการเคล่ือนไหวของราคาท่ี

แตกต่างไปจากผลตอบแทนกองทุนท่ีตั้งใจจะคุม้ครองความเส่ียง บริษัทจดัการอาจลดความเส่ียงดา้นน้ีลงจากการท่ี

ผูจ้ดัการกองทุนค านวณสดัส่วนในการป้องกนัความเส่ียงท่ีเหมาะสมส าหรบักองทุน อยา่งไรก็ตาม แมม้ีการลงทุนใน

สญัญาซ้ือขายล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงก็อาจจะไม่สามารถป้องกนัความเส่ียงไดท้ั้งหมด และเสียโอกาสในการรบั

ผลตอบแทนท่ีดีขึ้ นหากตลาด ฯ ไม่เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีคาดการณไ์ว ้
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ตารางสรุปอตัราสว่นการลงทุนของกองทุนรวม  

สว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

3.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

3.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาล

เป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

 

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

4.1  เป็นตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ  

       ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน 

       ประเทศไทย 

4.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

       4.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

4.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing      

4.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่าหรือ 

 เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะ 

ตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสาร

ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

                 4.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ 

                              สถาบนัการเงิน  

                 4.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

                 4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร    

                 4.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

4.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มแห่งประเทศไทย  

 4.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง

ประเทศไทย  

                 4.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

                 4.2.3.9  บล. 

4.3  เสนอขายในประเทศไทย  

4.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

4.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนั  

       นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ  

       regulated market  

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10%  หรือ 

(2) น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน  

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

5 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade 

5.1  reverse repo 

5.2  OTC derivatives 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5%  

 

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

 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ

คู่สญัญา แลว้แต่กรณี                 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที่ 2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

     

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สงูกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน  

      benchmark + 10% 

 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที่ 3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

 

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี เวน้แต่

เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า1 ปี ใหเ้ฉล่ีย 

ตามรอบอายุกองทุน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนท่ีอายุกองทุน  

  คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน  ทั้งน้ี 

เฉพาะกองทุนท่ีมีอายุโครงการมากกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได้

ด าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการ

ท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผู้

ออกตราสารได ้

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 

12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ี

ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุ

ไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการ

ลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบัอายุ

กองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  

แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะตาม 4.2 และ  4.5 ของขอ้ 4 ใน

ส่วนท่ี 1: อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) ท่ีมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ 

investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

6 Derivatives : การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ

การลดความเส่ียง (hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่มี

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

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 ตราสารหน้ีของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)
 
ของ

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด โดยไม่ใหนั้บรวมมลูค่าหน้ีสินดงักล่าวของเจา้หน้ีท่ีมคีวาม

เกี่ยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบ

การเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด
 
(รวมถึงกรณียงัไม่ครบ

ก าหนดการจดัท างบการเงินในครั้งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ชอ้ตัราส่วน

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผู้

ออกรายน้ันเป็นรายครั้ง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ 

filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น

รายโครงการ 

 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่

และมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัท

จดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย

ตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ 

filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น

รายโครงการ 

 

 (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี  

       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน 

       2. ธนาคารออมสิน 

       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

       5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

       6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

          แห่งประเทศไทย  

       7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

       9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

      11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั 

           บุคคลตาม 1. – 9.) 

 

 

 



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีไทย 25 เดือน B  20 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

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

กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

   โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

    (1) มีขนาดเล็ก 

    (2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

    (3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
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ตารางแสดงค่าใชจ้า่ยทั้งหมดท่ีเรียกเก็บจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม 

1. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน
(1)
 (รอ้ยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) 

1.1. ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี 

1.2. ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืน ไม่มี 

1.3. ค่าธรรมเนียมในการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน ไม่มี 

2. ค่าใชจ้า่ยท่ีหกัโดยตรงจากผูซ้ื้อหรือผูถื้อหน่วยลงทุน (ตามท่ีจา่ยจริง) 

2.1. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.2. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน อตัราท่ีนายทะเบียนก าหนด 

2.3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.4. ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน อตัราท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 

2.5. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียน

ด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติ 

ไม่มี 

3. ค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม
(1)(2)

 (รอ้ยละของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

3.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการ ไม่เกิน 1.0700 ต่อปี 

3.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0535 ต่อปี 

3.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกนิ 0.1070 ต่อปี 

3.4. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย ไม่มี 

4. ค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์และสง่เสริมการขาย ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม 

4.1. ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 1.0700% ของจ านวน

เงินทุนของโครงการ 

4.2. ภายหลงัเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่มี 

5.      ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมด
(1)(2)

 (รอ้ยละของ

จ  านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน) 

ไม่เกิน 1.2840 ต่อปี 

  

(1)     บริษัทจดัการอาจเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายดงักล่าวได ้โดยไม่เกินรอ้ยละ 5 ของอตัรา

ค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 

(2)     ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเป็นอตัราท่ีรวมภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ 
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ค าเตือน/ขอ้แนะน า 

1. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจดัการ ดงัน้ัน บลจ. กสิกรไทย จึงไม่มีภาระผกูพนัในการชดเชยผล

ขาดทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีไทย 25 เดือน B ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานของกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีไทย 25 

เดือน B ไม่ไดข้ึ้ นอยูก่บัสถานะทางการเงินหรือผลการด าเนินงานของ บลจ. กสิกรไทย 

2. ผูส้นใจลงทุนควรศึกษาขอ้มลูในหนังสือช้ีชวนใหเ้ขา้ใจก่อนซ้ือหน่วยลงทุน และเก็บไวเ้ป็นขอ้มลูเพื่อใชอ้า้งอิงในอนาคต 

หากต้องการทราบขอ้มูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือช้ีชวนส่วนขอ้มูลโครงการได้ท่ีบริษัทจัดการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

3. ผูล้งทุนควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูข้ายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ  

ก.ล.ต.  

4. การลงทุนยอ่มมีความเส่ียง ผูล้งทุนควรศึกษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจลงทุน 

5. บริษัทจดัการอาจลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อบริษัทจดัการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทจดัการลงทุนในหลกัทรพัย์

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

ตอ้งการทราบขอ้มูลการลงทุนเพื่อบริษัทจดัการในรายละเอียด สามารถขอดูขอ้มูลไดท่ี้บริษัทจดัการ ตัวแทน และ

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. บริษัทจดัการอนุญาตใหพ้นักงานลงทุนในหลกัทรพัยเ์พื่อตนเองได ้โดยจะตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณ และประกาศ

ต่างๆ ท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนด และจะตอ้งเปิดเผยการลงทุนดงักล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบ เพื่อท่ีบริษัท

จดัการจะสามารถก ากบัและดแูลการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องพนักงานได ้

7. ผูล้งทุนสามารถตรวจดูขอ้มลูท่ีอาจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน เช่น การท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง (Connected 

Person) และการลงทุนตามอตัราส่วนท่ีก าหนดในวตัถุประสงค์การลงทุน เป็นตน้ ไดท่ี้ส านักงานคณะกรรมการ 

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

8. บริษัทจัดการใช้ขอ้มูลในอดีตในการค านวณค่าสัมบูรณ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (absolute correlation 

coefficient) กองทุนจึงมีความเส่ียงหากสินทรพัยอ์า้งอิง (underlying assets) และทรพัยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง

เคล่ือนไหวในทิศทางท่ีไม่เป็นไปตามขอ้มูลในอดีต ซ่ึงอาจท าใหส้ัญญาซ้ือขายล่วงหน้าไม่สามารถลดความเส่ียงได้

อยา่งเต็มประสิทธิภาพ 

9. หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนมี 3 ส่วน คือ ส่วนสรุปขอ้มลูส าคญั ส่วนขอ้มูลกองทุนรวม และส่วน

รบัรองความถูกตอ้งครบถว้น 

10. การพิจารณาร่างหนังสือช้ีชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ีมิได้เป็นการแสดงว่าส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดร้ับรองถึงความถูกตอ้งของขอ้มูลในหนังสือช้ีชวนของกองทุน  หรือไดป้ระกนัราคาหรือ

ผลตอบแทนของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายน้ัน 

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

ค าจ ากดัความ / ค านิยาม: 

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

ก.ล.ต. และหรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และหรือ

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

กองทุน / กองทุนเปิด / กองทุนรวม หมายถึง กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีไทย 25 เดือน B 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หมายถึง เงินสด เช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวธีิการอื่นใดท่ี

บริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนยอมรบั โดยคา่สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีไม่ใช่เงินสดน้ัน บริษัทจดัการหรือ

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝาก

ธนาคารหรือวธีิการอื่นใดไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

โครงการ หมายถึง โครงการจดัการ กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีไทย 25 เดือน B 

ตลาดหลกัทรพัย ์หมายถึง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการ หมายถึง บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั  

บริษัทเงินทุน หมายถึง บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

ธนาคารพาณิชย ์หมายถึง ธนาคารพาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  

ผูด้แูลผลประโยชน์ หมายถึง ผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุน หมายถึง ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน  

ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน หมายถึง ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดร้บัใบอนุญาตจาก

กระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) การคา้หลกัทรพัย ์

(Dealer) และการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) ทั้งในส่วนของหลกัทรพัยท์ัว่ไป หรือหลกัทรพัยท่ี์จ ากดัเฉพาะ

หน่วยลงทุน แลว้แต่กรณี  

ผูส้อบบญัชี หมายถึง ผูส้อบบญัชีของกองทุน  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตาม

ทะเบียนหน่วยลงทุนเมื่อส้ินวนัท่ีค านวณน้ัน โดยค านวณตามหลกัสากลเป็นตวัเลขทศนิยม 5 ต าแหน่งและตดั

ต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีใชค้ านวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าหน่วยลงทุนท่ีตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิงและปัด

ทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น  

ระยะเวลาเสนอขาย หมายถึง ระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน  

ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีค านวณจากมลูค่าหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนั

ท าการรบัซื้ อคืนน้ัน หกัดว้ยค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน (ถา้ม)ี  

วนัท าการ หมายถึง วนัเปิดท าการปกติของบริษัทจดัการ 

วนัท าการรบัซื้ อคืน หมายถึง วนัท่ีบริษัทจดัการก าหนดใหเ้ป็นวนัรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั หากวนัดงักล่าว

ตรงกบัวนัหยุด จะใชว้นัท าการถดัไปเป็นวนัท าการรบัซื้ อคืน  

ศนูยซ้ื์อขายหลกัทรพัย ์หมายถึง ศนูยซ้ื์อขายหลกัทรพัยซ่ึ์งจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ 

สถาบนัการเงิน หมายถึง สถาบนัการเงินตามกฎหมายดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน  
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สมาคม หมายถึง สมาคมบริษัทจดัการลงทุน  

สมุดบญัชีแสดงสิทธิ หมายถึง สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน  

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หมายถึง สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาเสนอขาย โดยบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขาย

หน่วยลงทุนไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจากผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและไดร้บัค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนแลว้  

สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน หมายถึง สัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนในวนัท าการซ้ือขาย  

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุน  

หนังสือช้ีชวน หมายถึง หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน  

อนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ  

การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ หมายถึง การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือครั้งล่าสุดท่ีมีต่อตวัตราสาร ต่อผูอ้อกตราสารหรือ

คู่สญัญา หรือต่อผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ ้าประกนั แลว้แต่กรณี 

ค าอธิบายศพัทเ์รื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายค ายอ่และความหมายของค ายอ่ รวมถึง

ค าศพัทท์ี่ปรากฏในหวัขอ้ประเภทและอตัราสว่นการลงทุนในหลกัทรพัย ์

 

ค าศพัท ์ ค าอธิบายศพัท ์

“กลุ่มกิจการ” บริษัทใหญ่และบริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีท่ีสภาวชิาชีพบญัชี

ก าหนดใหจ้ดัท างบการเงินรวม 

“กองทุนฟ้ืนฟ”ู กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงินตามกฎหมายว่าดว้ย

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“กองทุนรวมเปิด” กองทุนรวมประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน 

“กองทุนรวม 

พนัธบตัรเอเชีย” 

กองทุนรวมอีทีเอฟท่ีตั้งขึ้ นเพื่อส่งเสริมการพฒันาตลาดพนัธบตัร 

สกุลเงินทอ้งถ่ินในภมูิภาคตามโครงการจดัตั้งกองทุนพนัธบตัรเอเชียระยะท่ี

สอง (Asian Bond Fund 2) ตามมติของท่ีประชุม 

กลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific 

Central Banks (EMEAP) 

“กองทุน AI” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่รายยอ่ย (Accredited Investor Mutual Fund) 

“กองทุน buy & hold” กองทุนรวมท่ีมุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวจ้นครบ

ก าหนดอายุของทรพัยสิ์น หรือครบอายุของรอบ 

การลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม 

“กองทุน CIS 

  ต่างประเทศ” 

กองทุนท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมีลกัษณะเป็นโครงการลงทุน

แบบกลุ่ม (collective investment scheme)  ทั้งน้ี  

ไม่ว่ากองทุนดงักล่าวจะจดัตั้งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

แต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ท่ีจดัตั้งขึ้ น 

ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“กองทุน ETF ต่างประเทศ” กองทุน exchange traded fund ท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศ 
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ค าศพัท ์ ค าอธิบายศพัท ์

“กองทุน infra” รปูแบบการลงทุนในทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื้ นฐานของประเทศ

ต่าง ๆ ซึ่งไดแ้ก่ 

1.  กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายว่าดว้ย 

ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย

ต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบั

กองทุนรวมโครงสรา้งพื้ นฐานตาม 1.  ทั้งน้ี  

ไม่ว่ากองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานดงักล่าวจะจดัตั้งในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือ

รปูอื่นใด 

“กองทุน LTF” กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

“กองทุน property” กองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งอยูใ่นรปูแบบ 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตาม 

กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“การลดความเส่ียง” การลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นจากการลงทุนโดยการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน 

derivatives ท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  ไมม่ีวตัถุประสงคเ์พื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งก าไร (speculate) 

2.  มีผลใหค้วามเส่ียงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 

3.  เป็นการลดความเส่ียงทัว่ไปและความเส่ียงเฉพาะของ 

ทรพัยสิ์นท่ีตอ้งการลดความเส่ียง 

4.  สามารถลดความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

“โครงการ” โครงการจดัการกองทุนรวม 

“เงินฝากหรือ 

ตราสารเทียบเท่า 

เงินฝาก” 

ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

1.  เงินฝาก บตัรเงินฝาก ใบรบัฝากเงิน เงินฝากอิสลาม  

หรือตราสารอืน่ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัเงินฝาก  

2.  สลากออมทรพัยท่ี์ออกตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

3.  สลากออมสินพิเศษท่ีออกตามกฎหมายวา่ดว้ยธนาคาร 

ออมสิน  

“เงินฝากอิสลาม” ขอ้ตกลงท่ีเป็นไปตามหลกัชะรีอะฮ ์(Shariah) และมีลกัษณะท่ีเทียบเคียงได้

กบัเงินฝาก โดยคู่สญัญาท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูฝ้ากสามารถเรียกคนืเงินตน้จาก
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คู่สญัญาฝ่ายท่ีเทียบเคียงไดก้บัผูร้บัฝากไดเ้ต็มจ านวน ณ เวลาใด ๆ 

“ดชันีกลุ่มสินคา้ 

โภคภณัฑ”์ 

ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้โภคภณัฑห์ลายชนิด 

“ดชันีเงินเฟ้อ” ดชันีท่ีจดัท าขึ้ นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อ 

“ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน” ตราสารทางการเงินท่ีมีเง่ือนไขใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้ได ้  

“ตราสารภาครฐัไทย” ตราสารดงัน้ี 

1.  ตัว๋เงินคลงั   

2.  พนัธบตัรรฐับาล หรือพนัธบตัร ธปท.   

3.  พนัธบตัร B/E P/N ศุกกู หรือหุน้กู ้ท่ีกระทรวงการคลงัหรือกองทุนฟ้ืนฟู

เป็นผูม้ีภาระผกูพนั 

“ตราสารภาครฐั 

ต่างประเทศ” 

ตราสารท่ีมีรปูแบบท านองเดียวกบัตราสารภาครฐัไทย 

ท่ีรฐับาลต่างประเทศ กระทรวงการคลงั ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของ

รฐับาลต่างประเทศ หรือองคก์ารระหวา่งประเทศ เป็นผูอ้อกหรือผูค้ ้าประกนั 

แต่ไม่รวมถึงตราสารท่ีออกโดย 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของประเทศน้ัน 

“ตราสาร Basel III” ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบนัการเงินไม่ว่า 

ตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ท่ีมีการอา้งอิงจาก 

หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลสถาบนัการเงินของ Basel Committee  

on Banking Supervision (Basel III) 

“ตลาดซ้ือขาย 

หลกัทรพัยต่์างประเทศ” 

ศนูยก์ลางหรือเครือขา่ยใด ๆ ท่ีจดัใหม้ีขึ้ นเพื่อการซ้ือขายหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ โดยมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1.  มีการรวบรวมค าเสนอซ้ือเสนอขายหลกัทรพัยจ์าก 

ผูเ้สนอซ้ือหลายรายและผูเ้สนอขายหลายราย 

2.  มีการก าหนดหลกัเกณฑห์รือจดัใหม้ีระบบ ซ่ึงก าหนดเกี่ยวกบัวธีิการใน

การซ้ือขายหลกัทรพัยไ์วเ้ป็นการล่วงหนา้ โดย 

ผูใ้หบ้ริการไม่อาจใชดุ้ลยพินิจในการจดัการซ้ือขาย 

เป็นประการอื่น และผูเ้สนอซ้ือเสนอขายยนิยอมท่ีจะผกูพนัตามหลกัเกณฑ์

หรือระบบน้ัน 

“ธปท.” ธนาคารแห่งประเทศไทย 

“ธพ.” ธนาคารพาณิชย ์

“บค.” บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์

“บง.” บริษัทเงินทุน 

“บล.” บริษัทหลกัทรพัย ์

“บลจ.” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภท 
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การจดัการกองทุนรวม หรือการจดัการกองทุนส่วนบุคคล 

“บริษัทจดทะเบียน” บริษัทท่ีมีหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัการจดทะเบียนหรือไดร้บัการอนุญาตใหท้ าการ

ซ้ือขายไดใ้น SET 

“บริษัทยอ่ย” บริษัทยอ่ยตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท า 

งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัท า 

และเปิดเผยล่าสุด  ทั้งน้ี หากไมม่ีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณา 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“บริษัทใหญ่” บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบญัชีเกี่ยวกบัการจดัท า 

งบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมท่ีมีการจดัท า 

และเปิดเผยล่าสุด  ทั้งน้ี หากไมม่ีงบการเงินรวมใหพ้ิจารณา 

ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีปรากฏในบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ล่าสุด 

“ใบแสดงสิทธิ 

  ในผลประโยชน์” 

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

ซ่ึงก าหนดใหเ้ป็นหลกัทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการ 

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการก าหนด 

ประเภทหลกัทรพัยเ์พิ่มเติม (ฉบบัท่ี 6) 

“ผูม้ีภาระผกูพนั” ผูท่ี้มีภาระผกูพนัในการช าระหน้ีตามตราสารทางการเงินในฐานะ 

ผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย ผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกัหลงั หรือผูค้ า้ประกนั แลว้แต่กรณี 

“ศนูยซ้ื์อขาย 

derivatives” 

ศนูยซ้ื์อขายดงัน้ี 

1.  ศนูยซ้ื์อขาย derivatives ท่ีไดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

2.  ศนูยซ้ื์อขาย derivatives ซ่ึงจดัตั้งขึ้ นและใหบ้ริการไดต้ามกฎหมาย

ต่างประเทศและไดร้บัการยอมรบัจากส านักงาน 

“หน่วย CIS” หน่วยของกองทุนอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

1.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุน 

ท่ีมิใช่รายยอ่ย กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนประเภทสถาบนั  

และกองทุนส่วนบุคคล 

2.  หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“หน่วย infra” หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโครงสรา้งพื้ นฐาน 

ซ่ึงอยูใ่นรปูแบบอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรือตามกฎหมายว่าดว้ย 

ทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

2.  กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานต่างประเทศท่ีจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมาย
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ต่างประเทศซ่ึงมีวตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในลกัษณะท านองเดียวกบั

กองทุนโครงสรา้งพื้ นฐานตาม 1.  ทั้งน้ี ไม่ว่าจะจดัตั้งในรปูบริษัท ทรสัต ์

หรือรปูอื่นใด 

“หน่วย private equity” หน่วยของกิจการเงินร่วมลงทุน ซ่ึงหมายความถึง หุน้ ใบทรัสต์ ตราสาร

หรือหลกัฐานแสดงส่วนแบ่งในทรพัยสิ์น  

ของกิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศท่ีมีลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี  ทั้งน้ี ไม่ว่ากิจการดงักล่าวจะจดัตั้งขึ้ น 

ในรปูของบริษัท ทรสัต ์หรือรปูแบบอื่นใด 

1.  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการลงทุนร่วมกนัของผูล้งทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้ นไป  ทั้งน้ี 

ตอ้งมิไดเ้ป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการจดัการทรัพยสิ์นส่วนตัว

ของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด 

เป็นการเฉพาะ  

2.  มีการมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผูจ้ดัการเงินทุนและทรพัยสิ์น

ท่ีเกิดจากเงินทุน 

3.  มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเขา้ท าสญัญาการ 

ลงทุนในหุน้ หรือการสนับสนุนทางการเงินท่ีก่อใหเ้กิดสิทธิในการไดม้าซึ่ง

หุน้ของกิจการน้ันในภายหลงั โดยมีส่วนในการก ากบัดแูลแผนธุรกิจ การ

ด าเนินงานหรือการปรบัปรุงการด าเนินงาน หรือการด าเนินการอื่นใดใน

ลกัษณะท่ีสะทอ้นถึงการมีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจของกิจการดงักล่าว 

“หน่วย property” หน่วยของกองทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัอสงัหาริมทรพัยซ่ึ์งอยูใ่นรปูแบบอยา่งใด

อยา่งหน่ึงดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยท่ี์อยูภ่ายใตบ้งัคบัประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัการ 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรพัย ์

2.  ทรสัตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตาม 

กฎหมายว่าดว้ยทรสัตเ์พื่อธุรกรรมในตลาดทุน 

3.  foreign REIT 

“หุน้กูร้ะยะสั้น” หุน้กูท่ี้มีก าหนดเวลาช าระหน้ีไมเ่กิน 270 วนันับแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้

“B/E” ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange) 

“benchmark” ตวัช้ีวดัของกองทุน ซ่ึงเป็นดชันีหรือองคป์ระกอบของดชันี 

ท่ีมีการเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางและสอดคลอ้งกบันโยบาย 

การลงทุนของกองทุนน้ัน 

“CIS operator” บุคคลดงัน้ี 

1.  บลจ.ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือ 

2.  ผูท้ าหน้าท่ีบริหารจดัการกองทุน CIS ต่างประเทศ 

“concentration limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมส่ีวนไดเ้สียในกจิการท่ีลงทุน 
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“counterparty limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีคู่สญัญา 

“CRA” สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ (Credit Rating Agency) ท่ีไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านักงาน เวน้แต่ท่ีก าหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ 

ในภาคผนวก 5 ส่วนท่ี 5 

“credit derivatives” derivatives ท่ีมีลกัษณะเป็นการเคล่ือนยา้ยความเส่ียงดา้นเครดิตของ

ทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัการประกนัความเส่ียงจากคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงไปยงัคู่สญัญาอีก

ฝ่ายหน่ึงตามมาตรฐานสากล โดยคู่สญัญาฝ่ายหน่ึงซ่ึงมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้ง

ช าระเงินใหแ้ก่คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเมื่อเกิดเหตุการณท่ี์มีผลต่อการช าระหน้ี 

(credit event) ของทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัการประกนัความเส่ียง จะไดร้บั

ผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมส าหรบัการมีภาระผกูพนัดงักล่าว 

“credit event”  เหตุการณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการช าระหน้ีตามท่ีระบุในขอ้ตกลง

ของตราสารหรือสญัญา 

“credit rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีจดัท าโดย CRA ซ่ึงเป็นการประเมินความสามารถใน

การช าระหน้ีตามตราสารหรือสญัญา 

“currency risk” ความเส่ียงดา้น FX 

“delta” อตัราเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของราคาตราสารหรือสญัญา  

กบัราคา underlying ของตราสารหรือสญัญา แลว้แต่กรณี 

“derivatives” สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า 

“derivatives on  

  organized exchange” 

derivatives ท่ีซ้ือขายในศนูยซ้ื์อขาย derivatives 

“discount rate” อตัราส่วนลดของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีมีการลงทุนท่ีจะใช ้

ในการค านวณมลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารน้ัน 

“DW” ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ ์(Derivative Warrants) 

“foreign REIT” กองทรสัตห์รือกองอสงัหาริมทรพัยท่ี์จดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่างประเทศซ่ึงมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในอสงัหาริมทรพัยห์รือในกิจการท่ีประกอบ

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทรสัตห์รือกองดงักล่าวจะจดัตั้ง

ในรปูบริษัท ทรสัต ์หรือรปูอื่นใด 

“FX” อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange) 

“GMS” ประเทศกลุ่มอนุภมูิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong  

Subregion) ซ่ึงไดแ้ก่ ราชอาณาจกัรกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมาร ์สาธารณรฐัสงัคมนิยม

เวียดนาม และสาธารณรฐัประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยนูนาน)  

“group limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ โดยการน าอตัราส่วนการ
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ลงทุนในแต่ละบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการมาค านวณรวมกนั 

“guarantor rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูม้ีภาระผกูพนัในฐานะผูร้บัรอง ผูร้บัอาวลั ผูส้ลกั

หลงั หรือผูค้ ้าประกนั 

“international scale”” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบระหว่างประเทศ 

“investment grade” credit rating ในระดบัท่ีสามารถลงทุนได ้ 

“IOSCO” International Organization of Securities Commissions 

“IPO” การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปในครั้งแรก (Initial Public 

Offering) 

“issue rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น 

“issuer rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกตราสารหรือคูส่ญัญา 

“market price” มลูค่าตามราคาตลาด 

“MF” กองทุนรวม (Mutual Fund) 

“MMF” กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 

“national scale” มาตรฐานการจดัท า credit rating ในระดบัท่ีใชเ้ปรียบเทียบภายในประเทศ 

“NAV” มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value) 

“net exposure” มลูค่าการลงทุนสุทธิในทรพัยสิ์นไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือ 

โดยออ้มผ่านการลงทุนในตราสารหรือสญัญาท่ีใหผ้ลตอบแทนโดยอา้งอิงอยู่

กบัทรพัยสิ์น ซ่ึงเป็นผลใหก้องทุนมีความเส่ียง 

ในทรพัยสิ์นน้ัน 

“Non-retail MF” กองทุนรวมท่ีมีผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นผูล้งทุนประเภทสถาบนั ซ่ึงอยู่

ภายใตบ้งัคบัของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์

การจดัการกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนท่ีมิใช่ราย

ยอ่ย กองทุนรวมเพื่อ 

ผูล้งทุนประเภทสถาบนั และกองทุนส่วนบุคคล 

“Non-retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายใหญ่ 

“notional amount” มลูค่าตามหน้าสญัญาของ derivatives 

“obligation”   ประเภทและลกัษณะของทรพัยสิ์นท่ีขอ้ตกลงตาม credit derivatives อา้งอิง

ถึง (obligation category & obligation characteristics) 

“options” สญัญาท่ีมีลกัษณะตาม (3) ของนิยาม “สญัญาซ้ือขายล่วงหน้า” ในมาตรา 3 

แห่งพระราชบญัญติัสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 

“OTC derivatives” derivatives ซ่ึงซ้ือขายนอกศนูยซ้ื์อขาย derivatives  

“P/N” ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Note) 
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ค าศพัท ์ ค าอธิบายศพัท ์

“portfolio duration” อายุเฉล่ียของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน ซ่ึงไดจ้ากการค านวณค่าตามมาตรฐานสากล 

“product limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยสิ์น 

“PVD” กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

“regulated market” ศนูยก์ลางท่ีจดัช่องทางการส่ือสารระหว่างผูค้า้เพื่อใหเ้กิดการเจรจาต่อรองซ้ือ

ขายตราสารระหวา่งกนัได ้รวมทั้งใหข้อ้มลูต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัตราสารน้ัน โดย

ศนูยก์ลางดงักล่าวอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของทางการหรือหน่วยงานท่ีท า

หน้าท่ีก ากบัดแูลดา้นหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั

หลกัทรพัย ์

“repo” ธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน (repurchase agreement) 

“retail MF” กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป (retail Mutual Fund) 

“retail PF” กองทุนส่วนบุคคลรายยอ่ย (retail Private Fund) 

“reverse repo” ธุรกรรมการซ้ือโดยมสีญัญาขายคืน (reverse repurchase agreement) 

“SBL” ธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ (Securities 

Borrowing and Lending) 

“securities lending”  ธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์ 

“SET” ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

“share warrants” ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

“single entity limit” อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา 

“SIP” Specific Investment Products 

“SN” ตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)  

“sovereign rating” อนัดบัความน่าเช่ือถือระดบัประเทศของประเทศท่ีผูอ้อกตราสารมีถ่ินท่ีอยู ่ซ่ึง

เป็นการประเมินความเส่ียงในการผิดนัดช าระหน้ีของรฐับาลของประเทศน้ัน 

“TBMA” สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (Thai Bond Market Association) 

“TSFC” บล. ท่ีไดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทการใหสิ้นเช่ือเพื่อ

ธุรกิจหลกัทรพัย ์(Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

“TSR” ใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription 

Right) 

“underlying” สินคา้ ตวัแปร หรือหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

“WFE” World Federation of Exchanges 
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 1. ช่ือ ประเภท และอายขุองโครงการจดัการกองทุนรวม :  

 

1.1. ช่ือโครงการจดัการ (ไทย) :  กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีไทย 25 เดือน B 

 

1.2. ช่ือโครงการจดัการ (องักฤษ) :  K Thai Fixed Income 25 Months B Fund 

 

1.3. ช่ือยอ่ :  KTF25MB 

 

1.4. ประเภทโครงการ :  กองทุนเปิด  

 

1.5. ประเภทการขาย :  ขายครั้งเดียว  

 

1.6. การก าหนดอายุโครงการ :  ก าหนด  

 

1.7. อายุโครงการ : - ปี 25 เดือน -  วนั  

 

1.8. อายุโครงการถึงวนัท่ี (กรณีก าหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :  

 

1.9. เง่ือนไข (อายุโครงการ) :  

ประมาณ  25 เดือน โดยไม่ต า่กว่า 24 เดือน และไม่เกิน 26 เดือน นับจากวนัถดัจากวนัท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.รบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนรวม  

 

เง่ือนไขอื่น ๆ : บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายในระหวา่งการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุน

ภายหลงัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ี 

บริษัทจดัการจะคืนเงินใหก้บัผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหรือวนัท่ีจด

ทะเบียนเป็นกองทุนรวม 

1) บริษัทจดัการพิจารณาเห็นวา่ไม่สามารถลงทุนเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการ

เปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ีแจง้ไวไ้ด ้หรือสถานการณก์ารลงทุนใประเทศไม่เหมาะสม 

เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมคีวามผนัผวน หรือเกิดเหตุการณไ์ม่ปกติ และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บั

ผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้ 

2) จ าหน่ายหน่วยลงทุนในระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกไดต้ า่กวา่ 500 ลา้นบาท  

 

1.10. ลกัษณะโครงการ :  กองทุนเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

1.11. ลกัษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย 
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2. จ  านวนเงินทุนของโครงการจดัการกองทุนรวม มูลคา่ที่ตราไว ้จ  านวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอ

ขาย :  

2.1. จ านวนเงินทุนของโครงการ : 2,500,000,000.00 บาท  

2.2. เง่ือนไข (จ านวนเงินทุนของโครงการ) :  

หากในระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนมีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเป็นมลูค่าเกินกว่าจ านวนเงินทุนของโครงการ บริษัท

จดัการอาจเพิ่มจ านวนเงินของโครงการไดอ้ีกไม่เกิน 100 ลา้นบาทหรือคิดเป็นจ านวนหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มขึ้ นไดไ้ม่

เกิน 10 ลา้นหน่วย  

2.3. มลูค่าท่ีตราไวต่้อหน่วย : 10.0000 บาท  

2.4. จ านวนหน่วยลงทุน : 250,000,000.0000 หน่วย  

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนท่ีเสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท  

2.6. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งแรก : 500.00 บาท  

2.7. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ซ้ือครั้งถดัไป : ไม่ก าหนด  

2.8. มลูค่าขัน้ต า่ของการสัง่ขายคืน :  

2.9. จ านวนหน่วยลงทุนขัน้ต่าของการสัง่ขายคืน :  

2.10. มลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ :  

2.11. จ านวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบญัชีขัน้ต า่ :  

2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

3. วตัถปุระสงคข์องโครงการจดัการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 

ลกัษณะพิเศษ การลงทุนในตา่งประเทศ การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหนา้ ประเภทและอตัราสว่นการลงทุน

ในหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ินอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนท่ีจะลงทุน :  

3.1. วตัถุประสงคข์องโครงการ :  

โครงการมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองผูล้งทุนทัว่ไปท่ีมุ่งหวงัผลตอบแทนท่ีกองทุนจะไดร้บัจากดอกเบ้ียจากการลงทุน

ในตราสารหน้ี 

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายกองทุน : ตราสารหน้ี 

3.3. ประเภทกองทุนตามลกัษณะพิเศษ :  

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ :  กองทุนรวมท่ีไม่มีความเส่ียงต่างประเทศ 
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3.5. นโยบายการกูย้มื (ถา้มี) :   

ในการจดัการกองทุน บริษัทจดัการอาจกูย้ืมเงินหรือท าธุรกรรมการขายโดยมีสญัญาซ้ือคืนในนามกองทุนรวมไดต้าม

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

3.6. การลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (Derivatives) :  ลงทุน  

3.6.1 วตัถุประสงคข์องการลงทุนในสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า : การลดความเส่ียง (Hedging)  

3.7. การลงทุนในตราสารท่ีมีสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) :  ไม่ลงทุน  

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

3.9. ตวัช้ีวดั/อา้งอิง (Benchmark) :  

ไม่มี เน่ืองจากกองทุนมีการบริหารจดัการแบบ buy & hold เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีคาดหวงัตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

จึงไม่จ าเป็นตอ้งเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนกบัตวัช้ีวดั  

3.10. ลกัษณะการจา่ยผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซบัซอ้น 

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกบันโยบายการลงทุนและลกัษณะพิเศษ :  

กองทุนรวม buy-and-hold 

รายละเอียดเพิ่มเติม: 

กองทุนจะลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตราสารแห่งหน้ี เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก 

หน่วย CIS ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo) ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์

(securities lending) และ/หรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการป้องกนัความเส่ียง (Hedging) 

รวมกนัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 80 ของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน อยา่งไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารท่ีมี

ลกัษณะของสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)  

 

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถืออยูใ่นอนัดบัท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment Grade) 

อยา่งไรก็ดี กองทุนอาจมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือต า่กว่าท่ีสามารถลงทุนได ้(Non – Investment 

grade) ได ้เฉพาะกรณีท่ีตราสารหน้ีน้ันไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีสามารถลงทุนได ้(Investment grade) 

ขณะท่ีกองทุนลงทุน 

ทั้งน้ี การค านวณอตัราส่วนตามวรรคหน่ึง มิใหร้วมถึงช่วงเวลาดงัต่อไปน้ี  

(ก) ช่วงระยะเวลา 30 วนันับแต่วนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุนรวม และ  

(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนครบอายุโครงการ 

3.12. รายละเอียดการลงทุนในต่างประเทศ :  

3.13. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นท่ีจะลงทุน :  

3.13.1. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในประเทศ :  
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บริษัทจดัการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลกัทรพัย ์ทรพัยสิ์นอืน่ หรือหาดอกผลโดยวิธีอืน่อยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งตามท่ีประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด

ดงัต่อไปน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต.หรือส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบหรือมี

ประกาศแกไ้ขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลกัษณะของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นหรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่น  

 

สว่นที่ 1 : ประเภทและคณุสมบตัิของตราสารทางการเงินทัว่ไป  

1. ประเภทของตราสาร ไดแ้ก ่ 

   1.1 ตราสารหน้ี  

         1.1.1 พนัธบตัร  

         1.1.2 ตัว๋เงินคลงั  

         1.1.3 หุน้กู ้(ไม่รวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูอ้นุพนัธ ์และตราสาร Basel III)  

         1.1.4 ตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchangeหรือ B/E)  

         1.1.5 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน (Promissory Noteหรือ P/N)  

         1.1.6 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้กู ้ 

         1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีมี underlying เป็นพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 

         1.1.8 ตราสารหน้ีอืน่ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัตราสารหน้ีตามขอ้ 1.1.1 - 1.1.7 ตามท่ีส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

 

2. คณุสมบตัิของตราสารและหลกัเกณฑใ์นการลงทุน  

ทรพัยสิ์นท่ีบริษัทจดัการจะสามารถลงทุนไดต้ามขอ้ 1 ตอ้งมีคุณสมบติัของตราสารตามหลกัเกณฑท่ี์ครบถว้น ดงัน้ี  

     2.1 ไม่มีขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขท่ีท าใหผู้ล้งทุนมีภาระผกูพนัมากกวา่มลูค่าเงินลงทุนในตราสาร  

     2.2 สามารถเปล่ียนมือได ้(รวมถึงกรณีท่ีเป็น B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนไดด้ าเนินการ

ใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนสามารถขายคืนผู้

ออกตราสารได)้  

     2.3 มีขอ้มลูเก่ียวกบัตราสารท่ีบริษัทจดัการสามารถเขา้ถึงไดเ้พื่อน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจลงทุนได้

อยา่งสม า่เสมอ และมีขอ้มลูราคาท่ีสะทอ้นมลูคา่ยุติธรรม โดยขอ้มลูดงักล่าวตอ้งอา้งอิงจากแหล่งขอ้มลูท่ีเช่ือถือไดซ่ึ้ง

จดัท าตามหลกัวิชาการอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล  

     2.4  ในกรณีท่ีเป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ท่ีออกตราสารดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีการคา้ B/E หรือ P/N ดงักล่าวตอ้ง

มีการรบัอาวลัหรือรบัรองโดยบุคคลดงัน้ี  

   2.4.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน  

   2.4.2  ธนาคารออมสิน  

    2.4.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

   2.4.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

   2.4.5  ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

   2.4.6  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

   2.4.7  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  

   2.4.8  สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7 

ทั้งน้ี การอาวลัหรือการรบัรองดงักล่าวตอ้งเป็นการอาวลัหรือการรบัรองผูส้ัง่จา่ยหรือผูอ้อกตัว๋ ทั้งจ านวนรวมถึงดอกเบ้ีย 

(ถา้มี) ตามท่ีระบุไวใ้น B/E หรือ P/N ดว้ย 
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สว่นที่ 2 : ทรพัยส์ินประเภทหน่วย CIS 

กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายไทย ตอ้งมีคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี  

1. มีคุณสมบติัและเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนเช่นเดียวกบัขอ้ก าหนดส าหรบัตราสารทางการเงินทัว่ไปในส่วน

ท่ี 1 ขอ้ 2.1 - 2.3 

2. ในกรณีท่ีกองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดงักล่าวตอ้งมีนโยบายการลงทุนดงัน้ี  

(ไม่ใชก้บัการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองค าท่ีลงทุนในทองค าแท่ง)  

2.1 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นประเภทและชนิดเดียวกบัท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้ 

2.2 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single 

entity limit ของกองทุนน้ัน  

2.3 มีการลงทุนในทรพัยสิ์นเมื่อใชว้ิธีค านวณตามสดัส่วน (pro rata) แลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์product 

limit ส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีเป็น SIP ของกองทุนน้ัน  

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์global exposure limit ของกองทุนน้ัน  

 

สว่นที่ 3 : ทรพัยส์ินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเทา่เงินฝาก  

ตอ้งเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผูร้บัฝากดงัน้ี  

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

การเงิน  

2. ธนาคารออมสิน  

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

8. ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย  

9. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก  

10. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบัผูร้บัฝากตามขอ้ 1. - 9. 

 

สว่นที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซ้ือโดยมีสญัญาขายคืน (reverse repo)  

การลงทุนใน reverse repo ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

1. คู่สญัญา ตอ้งเป็นนิติบุคคลดงัน้ีท่ีสามารถเขา้เป็นคู่สญัญาใน reverse repo ไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.)  

1.2 บริษัทเงินทุน (บง.)  

1.3 บริษัทเครดิตฟองซิเอร ์(บค.)  

1.4 บริษัทหลกัทรพัย ์(บล.)  

1.5 บริษัทประกนัภยั  

1.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

1.7 กองทุนฟ้ืนฟ ู 

1.8 นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น  

1.9 ส่วนราชการและรฐัวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ  
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2. ตราสารท่ีใชใ้นการท า reverse repo ตอ้งเป็นตราสารดงัน้ี  

2.1 ตราสารภาครฐัไทยและตราสารภาครฐัต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครฐัต่างประเทศตอ้งมี credit 

rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.2 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น เป็นผูม้ี

ภาระผกูพนั ซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี  

2.3 B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋ และเป็นตัว๋

ท่ีถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น  

2.4 B/E หรือ P/N ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงม ีcredit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

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

rating ท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

2.4.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

2.5 ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ท่ีขึ้ นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมขีอ้มลูราคาท่ี

น่าเช่ือถือและอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึง

ดงัน้ี  

2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่น 2 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงไดก้บั credit 

rating ระยะสั้นดงักล่าวตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 3 อนัดบัแรก  

2.6 ตราสารหน้ีซ่ึงมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนท่ีขึ้ นทะเบียนในตลาดซ้ือขายตราสารหน้ี หรือท่ีมีขอ้มลูราคาท่ี

น่าเช่ือถือและอา้งอิงไดซ่ึ้งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหน้ีดงักล่าวตอ้งมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึง

ดงัน้ี  

2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยูใ่น 3 อนัดบัแรก หรือ credit rating ระยะยาวท่ีเทียบเคียงไดก้บั credit 

rating ระยะสั้นดงักล่าวตามท่ี CRA ไดเ้ปรียบเทียบไว ้ 

2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยูใ่น 4 อนัดบัแรก  

2.7 ทรพัยสิ์นอื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

3. ระยะเวลาการรบัช าระหน้ีของ reverse repo ตอ้งไม่เกิน 90 วนั  

4. ขอ้ก าหนดเพิ่มเติมท่ีบริษัทจดัการตอ้งปฏบิติัส าหรบัการลงทุนใน reverse repo  

4.1 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย TBMA หรือ TSFC  

4.2 หา้มน าหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือไปขายหรือโอนต่อ เวน้แต่เขา้ลกัษณะดงัน้ี  

4.2.1 เป็นการขายหรือโอนตามขอ้ก าหนดใน reverse repo ดงักล่าว  

4.2.2 เป็นการขายตาม repo ท่ีเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่

ดว้ยหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการกูย้มืเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผกูพนัแก่ทรพัยสิ์นของ

กองทุนรวม  

4.3 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ วนัเร่ิมตน้สญัญา ตอ้งมีมลูค่าเป็นไปตามสมการการค านวณตาม

วิธีการดงัน้ี  

มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารท่ีซ้ือมากกวา่ (ราคาซ้ือ x (1 + discount rate))  

ทัง้น้ี ราคาซ้ือ เท่ากบั ราคาท่ีกองทนุช าระใหแ้ก่ค ูส่ญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นค่าซ้ือหลกัทรพัยห์รอืตราสารตาม reverse repo 

4.4 การด ารงมลูคา่ของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  

4.4.1 มลูค่าของหลกัทรพัยห์รอืตราสารท่ีซ้ือมากกวา่ (มลูค่า reverse repo x (1 + discount rate))  
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4.4.2 ในกรณีท่ีมลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ ส้ินวนั ไม่เป็นไปตามสมการใน 4.4.1 บริษัทจดัการ

ตอ้งเรียกใหคู้่สญัญาโอนกรรมสิทธ์ิในเงิน หรือหลกัทรพัย ์หรือตราสารท่ีสามารถใชใ้นการท า reverse repo ใหแ้ก่

กองทุน เพื่อใหม้ลูค่ารวมของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือและทรพัยสิ์นท่ีโอนมาดงักล่าวเป็นไปตามวธีิการดงักล่าว 

ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมลูค่าหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือลดลงกว่าสมการในขอ้ 4.4.1 เวน้แต่เป็นกรณีตามขอ้ 

4.4.3  

4.4.3 ในกรณีท่ีผลลพัธต์ามสมการในขอ้ 4.4.1 แสดงผลว่ามลูค่าของหลกัทรพัยห์รือตราสารท่ีซ้ือ ณ สิ้ นวนั 

มีมลูค่าน้อยกวา่มลูคา่ reverse repo x (1 + discount rate) เป็นจ านวนไม่เกิน 5 ลา้นบาท หรือไม่เกิน 5% ของ

ราคาซ้ือ แลว้แต่จ านวนใดจะต า่กว่า และมีการก าหนดเร่ืองดงักล่าวไวใ้นสญัญาซ่ึงไดก้ าหนดโดยพิจารณาถึงปัจจยั

ความเส่ียงของคู่สญัญา (counterparty risk) แลว้ บริษัทจดัการ จะไม่ด าเนินการตาม 4.4.2 ก็ได ้ 

4.5 การค านวณมลูค่า reverse repo ตามขอ้ 4.4 ใหค้ านวณดงัน้ี  

4.5.1 ค านวณจากราคาซื้ อรวมกบัผลประโยชน์ท่ีกองทุนพึงไดร้บัจาก reverse repo จนถึงวนัท่ีมีการค านวณ  

4.5.2 ค านวณเป็นรายธุรกรรม หรือค านวณรวมเป็นยอดสุทธิของ reverse repo ทุกธุรกรรมท่ีกองทุนมีอยู่

กบัคู่สญัญารายเดียวกนัและมีขอ้ตกลงก าหนดใหส้ามารถบงัคบัช าระหน้ีตามธุรกรรมใดธุรกรรมหน่ึงจากหลกัทรพัย์

หรือตราสารท่ีซ้ือหรือทรพัยสิ์นท่ีโอนตามขอ้ 4.4.2 (ถา้มี) ของธุรกรรมท่ีเกิดจาก reverse repo รายการอื่นได ้ 

4.6 discount rate ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ ตอ้งเป็นการก าหนดขึ้ นโดยค านึงถึงปัจจยัความเส่ียงของคู่สญัญา 

หลกัทรพัย ์หรือตราสารท่ีซ้ือแลว้  

 

สว่นที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการใหย้มืหลกัทรพัย ์(securities lending)  

ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการลงทุนดงัน้ี  

1. คู่สญัญา ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรพัยป์ระเภทกิจการการยมืและ

ใหย้มืหลกัทรพัย ์(Securities Borrowing and Lending: SBL) โดยในกรณีท่ีคู่สญัญาดงักล่าวกระท าการในฐานะ

ตวัแทนของผูย้มื ผูย้มืตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ีท่ีสามารถประกอบธุรกิจหรือด าเนินกิจการไดต้ามกฎหมายไทย  

1.1 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL  

1.2 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  

1.3 กองทุนฟ้ืนฟ ู 

1.4 ธนาคารเพื่อการน าเขา้และการส่งออกแห่งประเทศไทย  

1.5 ธนาคารพาณิชย ์(ธพ.)  

1.6 บริษัทเงินทุน (บง.)  

1.7 บริษัทหลกัทรพัย ์(บล.)  

1.8 บริษัทประกนัชีวิต  

1.9 กองทุนส่วนบุคคลท่ีมีมลูคา่ทรพัยสิ์นของผูล้งทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ลา้นบาทขึ้ นไป 

1.10 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

1.11 นิติบุคคลอื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม  

2. หลกัทรพัยท่ี์ใหย้มื ตอ้งเป็นหลกัทรพัยท่ี์อยูใ่นระบบรบัฝากหลกัทรพัยข์องศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์หรือหลกัทรพัยท่ี์ 

ธปท. ท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ 

3. การวางหรือเรียกหลกัประกนั บริษัทจดัการตอ้งด าเนินการดงัน้ี  

3.1 ด าเนินการใหม้ีการวางหรือเรียกหลกัประกนัจากผูย้มืเพื่อเป็นประกนัการใหย้มืหลกัทรพัย ์โดยตอ้งเป็น

หลกัประกนัดงัน้ี  
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3.1.1 เงินสด  

3.1.2 ตราสารภาครฐัไทย  

3.1.3 B/E P/N บตัรเงินฝาก หรือหุน้กูร้ะยะสั้น ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ นเป็นผู้

มีภาระผกูพนั  

3.1.4 B/E หรือ P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และ

เป็นตัว๋ท่ีถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น  

3.1.5 B/E หรือ P/N ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

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

credit rating ท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

3.1.5.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.6 ตราสารหน้ีท่ีมี credit rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.1.7 หนังสือค ้าประกนัท่ี ธพ. เป็นผูอ้อกใหแ้ก่กองทุนเพื่อเป็นประกนัการคนืหลกัทรพัยใ์หแ้กก่องทุน  

3.1.8 หุน้จดทะเบียนใน SET ท่ีมีรายช่ืออยูใ่นดชันี SET50 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนใน

ตราสารทุน กองทุนจะรบัหลกัประกนัดงักล่าวไม่ได ้ 

3.1.9 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund: MMF)  

3.2 ด าเนินการใหก้องทุนมีกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 หรือด าเนินการโดยวิธีอืน่ซ่ึงจะมี

ผลให ้บริษัทจดัการ สามารถบงัคบัช าระหน้ีเอาจากหลกัประกนัดงักล่าวไดโ้ดยพลนั  

3.3 หา้มน าหลกัประกนัตามขอ้ 3.1 ท่ีกองทุนมีกรรมสิทธ์ิไปโอนหรือขายต่อหรือท าใหไ้ม่สามารถบงัคบัตาม

หลกัประกนัน้ันได ้เวน้แต่เป็นการบงัคบัช าระหน้ีตามขอ้ตกลงในธุรกรรมการใหย้มืหลกัทรพัย ์น้ันเอง  

3.4 ด ารงมลูคา่หลกัประกนั ณ ส้ินวนั มากกว่าหรือเท่ากบั 100% ของมลูค่าหลกัทรพัยท่ี์ใหย้มื  

3.5 ในกรณีท่ีหลกัประกนัเป็นเงินสด ใหน้ าเงินสดดงักล่าวไปลงทุนโดยทนัทีในทรพัยสิ์นดงัน้ี  

3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น  

3.5.2 บตัรเงินฝากหรือ P/N ดงัน้ี  

3.5.2.1 บตัรเงินฝาก หรือ P/N ท่ี ธพ. บง. หรือธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ นเป็นผูม้ีภาระ

ผกูพนั  

3.5.2.2 P/N ท่ี TSFC เป็นผูอ้อก ท่ีมีก าหนดวนัใชเ้งินตามตัว๋ไม่เกิน 270 วนันับแต่วนัออกตัว๋และ

เป็นตัว๋ท่ีถึงก าหนดใชเ้งินเมื่อทวงถามหรือเมื่อไดเ้ห็น  

3.5.2.3 P/N ท่ีมีอายุไม่เกิน 90 วนันับแต่วนัท่ีออก ซ่ึงมี credit rating อยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัน้ี  

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยูใ่นอนัดบัแรก โดยกรณีท่ีเป็น issuer 

rating ตอ้งเป็น credit rating ท่ีไดม้าจากการจดั credit rating ระยะสั้นดว้ย  

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยูใ่นอนัดบั investment grade  

3.5.3 ตราสารภาครฐัไทย  

3.5.4 reverse repo ส าหรบัตราสารภาครฐัไทย  

4. ลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญา ใหใ้ชส้ญัญาท่ีมีลกัษณะและสาระส าคญัของสญัญาตามประกาศส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์า่ดว้ยขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัระบบงาน สญัญายมืและใหย้มื

หลกัทรพัยแ์ละหลกัประกนัในธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรพัย ์ 
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สว่นที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลกัเกณฑก์ารลงทุนดงัน้ี  

1. ประเภท underlying derivatives ท่ีกองทุนจะเขา้เป็นคูส่ญัญาไดต้อ้งมี underlying อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย

อยา่งดงัน้ี  

1.1 ทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดใ้นส่วนท่ี 1 – 5  

1.2 อตัราดอกเบ้ีย  

1.3 อตัราแลกเปล่ียนเงิน  

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นตน้  

1.5 ดชันีเงินเฟ้อ ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นสินคา้หรือตวัแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7 

1.6 ดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นดชันีตาม 1.5 

1.7 underlying อื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดเพิ่มเติม 

  

ในกรณีท่ี derivatives อา้งอิงกบัราคาของ underlying ขา้งตน้ ราคาท่ีอา้งอิงดงักล่าวตอ้งเป็นราคาปัจจุบนั (spot price) 

หรือราคาสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า (futures price) เท่าน้ัน  ทั้งน้ี ราคาของ underlying อื่นท่ีไม่ใช่ดชันี หรือ underlying ท่ี

เป็นองคป์ระกอบของดชันีดงักล่าว ตอ้งเป็นท่ียอมรบัอยา่งกวา้งขวางและเปิดเผยไวอ้ยา่งแพร่หลายดว้ย  

 

2. เง่ือนไขการลงทุน บริษัทจดัการจะด าเนินการลงทุนใน derivatives ไดต่้อเมื่อ  

2.1 กรณีกองทุนไดร้ะบุเกี่ยวกบัการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ท่ีจะลงทุนไวอ้ยา่ง

ชดัเจนในโครงการ  

2.2 เป็นการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน derivatives อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

2.2.1 derivatives on organized exchange  

2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ตอ้งมีคู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงเป็น ธพ. ธนาคารท่ีมี

กฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น ตวัแทนซ้ือขาย derivatives หรือผูค้า้ derivatives  

2.3 ในกรณีท่ีจะตอ้งมีการช าระหน้ีดว้ยการส่งมอบสินคา้เมื่อ derivatives ส้ินสุดลง สินคา้น้ันตอ้งเป็นทรพัยสิ์น

ท่ีกองทุนสามารถลงทุนได ้ทั้งน้ี ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผูม้ีสิทธิรบัมอบหรือมีหน้าท่ีส่งมอบสินคา้น้ันก็ตาม  

3. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมกรณี underlying เป็นดชันี  

ในกรณีท่ี derivatives มี underlying เป็นดชันีตามขอ้ 1.5 – 1.6 ดชันีดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี  

3.1 เป็นดชันีท่ีมีการก าหนดวิธีการค านวณไวอ้ยา่งชดัเจน โดยมีการระบุแหล่งขอ้มลูของ underlying หรือปัจจยั

ต่าง ๆ ท่ีน ามาใชใ้นการค านวณ และมีการค านวณดชันีใหเ้ป็นปัจจุบนัตามความเหมาะสมขององคป์ระกอบของดชันี 

ทั้งน้ี underlying หรือปัจจยัดงักล่าวตอ้งมีการเคล่ือนไหวตามสภาวะตลาดอยา่งเป็นอิสระดว้ย  

3.2 เป็นดชันีท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี  

3.2.1 ดชันีท่ีมีการกระจายตวัอยา่งเพียงพอ โดยเป็นดชันีท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี  

3.2.1.1 ดชันีท่ีองคป์ระกอบแต่ละตวัมีน ้าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 20% ของน ้าหนักทั้งหมด  

3.2.1.2 ดชันีท่ีองคป์ระกอบตวัใดตวัหน่ึงมีน ้าหนักน้อยกวา่หรือเท่ากบั 35% ของน ้าหนักทั้งหมด  

ในกรณีท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด โดยองคป์ระกอบตวัอื่นตอ้งมีน ้าหนักไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในขอ้ 3.2.1.1  

การพิจารณาการกระจายน ้าหนักตามขอ้ 3.2.1.1 และขอ้ 3.2.1.2 ไม่ตอ้งน าองคป์ระกอบท่ี

เกี่ยวขอ้งกบัทองค าหรือน ้ามนัดิบมาพิจารณา  

3.2.2 ดชันีอื่นใดนอกจากขอ้ 3.2.1 ท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขครบถว้นดงัน้ี  

3.2.2.1 เป็นดชันีท่ีมีองคป์ระกอบเป็นตราสารหรือสญัญาท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดโ้ดยตรง  
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3.2.2.2 เมื่อค านวณเงินลงทุนตามสดัส่วน (pro rata) เสมือนหน่ึงว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือ

สญัญาน้ันโดยตรงแลว้ไดผ้ลเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์single entity limit ของกองทุนน้ัน  

3.3 เป็นดชันีท่ีไดร้บัการพฒันาโดยสถาบนัท่ีมีความน่าเช่ือถือและท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี 

หากปรากฏวา่สถาบนัดงักล่าวเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการตอ้งจดัใหม้ีมาตรการป้องกนัความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมปีระสิทธิภาพดว้ย  

3.4 มีการแสดงดชันีน้ัน ๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกวนัท าการผ่านส่ือท่ีมีการเสนอขอ้มลูอยา่งทนัเหตุการณ์  

3.5 ในกรณีท่ีเป็นดชันีเงินเฟ้อ ดชันีดงักล่าวตอ้งค านวณโดยใชแ้หล่งขอ้มลูอา้งอิงจากรายงานของหน่วยงาน

ราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือค านวณจากราคาสินคา้และบริการท่ีบริษัทจดัการ แสดงใหเ้ห็นไดว้่า

วิธีการค านวณของผูพ้ฒันาดชันีดงักล่าวสามารถสะทอ้นอตัราเงินเฟ้อไดอ้ยา่งเหมาะสม  

4. หลกัเกณฑก์ารจดัใหม้ีทรพัยสิ์นท่ีเพียงพอต่อการช าระหน้ีตามภาระผกูพนั (cover rule)  

บริษัทจดัการจะจดัใหม้ีทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจ านวนท่ีเพียงพอต่อภาระท่ีกองทุนอาจ

ตอ้งช าระหน้ีตามขอ้ตกลงเมื่อ derivatives ส้ินสุดลงไวต้ลอดเวลาท่ีไดล้งทุนใน derivatives น้ัน และเป็นไปตามท่ี

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

5. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการลงทุนใน derivatives ท่ี underlying ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัทรพัยสิ์นท่ีจะลดความเส่ียง การลงทุนใน 

derivatives ดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด  

6. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการลงทุนใน OTC derivatives  

บริษัทจดัการ ตอ้งจดัใหม้ีขอ้ตกลงใน OTC derivatives ดงัน้ี  

6.1 ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงค านวณและแจง้มลูคา่ยุติธรรมของ derivatives ใหบ้ริษัทจดัการทราบทุกวนัท่ี 15 

และวนัสุดทา้ยของแต่ละเดือน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีวนัดงักล่าวเป็นวนัหยุดท าการของบริษัทจดัการ ใหค้ านวณและแจง้

มลูค่ายุติธรรมภายในวนัท าการถดัไป  

6.2 ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อยา่งมีนัยส าคญั ใหคู้่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึง

ค านวณและแจง้มลูค่ายุติธรรมของ derivatives ให ้บริษัทจดัการทราบทนัที  

6.3 คู่สญัญาอีกฝ่ายหน่ึงยนิยอมใหม้ีการลา้งฐานะ derivatives เมื่อ บริษัทจดัการรอ้งขอได ้ 

7. หลกัเกณฑเ์พิ่มเติมส าหรบัการเขา้เป็นคูส่ญัญาใน credit derivatives  

บริษัทจดัการ ตอ้งปฏบิติัตามเง่ือนไขดงัน้ี  

7.1 เขา้เป็นคู่สญัญาใน credit derivatives ไดเ้ฉพาะเพื่อการลดความเส่ียงเท่าน้ัน  

7.2 เขา้เป็นคู่สญัญาไดเ้ฉพาะ credit derivatives ท่ีมีลกัษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกบัธุรกรรมอยา่งหน่ึง

อยา่งใด ดงัน้ี  

7.2.1 Credit Default Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเกีย่วขอ้งกบั

ความสามารถในการช าระหน้ีตาม obligation ของผูผ้กูพนัตาม obligation น้ัน โดยคู่สญัญาท่ีอยูใ่นฐานะผูข้ายประกนั

ความเส่ียงมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระเงินตามขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงเมื่อเกิด credit event ขึ้ นโดยจะมีผลให้

ขอ้ตกลงซ้ือประกนัความเส่ียงครบก าหนดทนัที (ในกรณีท่ีไม่เกิด credit event ขอ้ตกลงจะส้ินสุดในวนัครบก าหนด

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

หลายรายการซ่ึงก าหนดใหผู้ข้ายประกนัความเส่ียงมีหน้าท่ีช าระหน้ีเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รายการ

ใดรายการหน่ึงเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้ นกบั obligation รายการใดรายการ
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หน่ึงในกลุ่ม obligation ซ่ึงจะมีการช าระราคากนัเฉพาะในส่วนของสินทรพัยร์ายน้ัน แต่ขอ้ตกลงจะครบก าหนดเมื่อ

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

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซ่ึงไดแ้ก่ การตกลงในฐานะผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงของสินทรพัย์

อา้งอิงท่ีเกิดจากการลดลงของผลตอบแทนท่ีจะไดร้บัจากสินทรพัยอ์า้งอิง โดยผูข้ายประกนัความเส่ียงมีภาระผกูพนัท่ี

จะจา่ยผลตอบแทนในอตัราคงท่ีหรืออตัราลอยตวัท่ีอา้งอิงกบัอตัราดอกเบ้ียตามท่ีจะตกลงกนั และส่วนท่ีลดลง (ถา้มี) 

ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิง เพื่อแลกกบัการท่ีผูซ้ื้อประกนัความเส่ียงจะโอนผลตอบแทนและส่วนท่ีเพิ่มขึ้ น 

(ถา้มี) ของมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยอ์า้งอิงใหก้บัผูข้ายประกนัความเส่ียง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบ

ก าหนดสญัญา (กรณีไม่เกิด credit event)  

7.3 ตอ้งใชส้ญัญามาตรฐานตามท่ีก าหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือ

สญัญามาตรฐานอื่นตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรบั ซึ่งมีขอ้ตกลงท่ีมีลกัษณะดงัน้ี  

7.3.1 มีผลใชบ้งัคบัไดต้ามกฎหมาย และไม่ขดัหรือแยง้กบักฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

หรือกฎหมายอื่น  

7.3.2 ไม่มีขอ้ก าหนดท่ีท าใหสิ้ทธิท่ีก าหนดไวใ้นตราสารหน้ีหรือสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ี credit 

derivatives น้ันอา้งอิงเส่ือมเสียไป  

7.3.3 ไม่มีขอ้ก าหนดใหก้องทุนตอ้งชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่คู่สญัญา 

3.13.2. ประเภทของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น หรือการหาดอกผลโดยวธีิอื่นท่ีจะลงทุนในต่างประเทศ :  

ไมมี่ 

3.14. อตัราส่วนการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น เพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการจะลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่นเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุน

รวม ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนดดงัต่อไปน้ี 

ในกรณีท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศแกไ้ขเปล่ียนแปลงอตัราส่วนการลงทุน บริษทัจดัการจะลงทุนให้

เป็นไปตามประกาศท่ีแกไ้ขดว้ย 

สว่นที่ 1 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยส์นิหรือคู่สญัญา (single entity limit) 

 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 ตราสารภาครฐัไทย ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

2 หน่วย CIS  ไม่จ ากดัอตัราส่วน 

3 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีผูร้บัฝากหรือผูอ้อกตราสารมี

ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

3.1  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade   

3.2  เป็นธนาคารออมสิน  ทั้งน้ี เฉพาะเงินฝากหรือตราสารท่ีรฐับาล

เป็นประกนั  

ไม่เกิน 20% 

 

4 ตราสารท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

4.1  เป็นตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกจดัตั้งขึ้ นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ  

       ธพ. ต่างประเทศท่ีไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ ธพ. ใน 

       ประเทศไทย 

ไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10%  หรือ 

(2) น ้าหนักของตราสารท่ีลงทุนใน  

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

4.2  เป็นตราสารท่ีมีลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

       4.2.1  ผูอ้อกเป็นบริษัทจดทะเบียน 

4.2.2  ผูอ้อกมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นการทัว่ไปโดยมี

รายละเอียดตามแบบ filing      

4.2.3  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมกี าหนดวนัช าระหน้ีน้อยกว่าหรือ 

 เท่ากบั 397 วนั นับแต่วนัท่ีลงทุน และไม่ไดม้ลีกัษณะ 

ตาม 4.2.1 หรือ 4.2.2 ผูม้ีภาระผกูพนัตามตราสาร

ดงักล่าวตอ้งเป็นบุคคลดงัน้ี 

                 4.2.3.1  ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกิจ 

                              สถาบนัการเงิน  

                 4.2.3.2  ธนาคารออมสิน  

                 4.2.3.3  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 

 4.2.3.4  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร    

                 4.2.3.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั  

 4.2.3.6  ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย  

 4.2.3.7  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่ง

ประเทศไทย  

                 4.2.3.8  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

                 4.2.3.9  บล. 

4.3  เสนอขายในประเทศไทย  

4.4  มี credit rating อยูใ่นระดบั investment grade 

4.5  ในกรณีท่ีเป็นตราสารท่ีมีก าหนดวนัช าระหน้ีมากกวา่ 397 วนั  

       นับแต่วนัท่ีลงทุน ตอ้งขึ้ นทะเบียนหรืออยูใ่นระบบของ  

       regulated market  

  

5 ธุรกรรมดงัน้ี ท่ีคู่สญัญามี credit rating อยูใ่นระดบั investment 

grade 

5.1  reverse repo 

5.2 OTC derivatives 

รวมกนัไม่เกินอตัราดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะสงูกว่า 

(1) 10% หรือ 

(2) น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน 

ใน benchmark + 5%  

 

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

 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั single entity limit ของผูร้บัฝาก ผูอ้อกตราสารหรือ

คู่สญัญา แลว้แต่กรณี                 

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 
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สว่นที่ 2 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามกลุ่มกิจการ (group limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 การลงทุนในทรพัยสิ์นของบริษทัทุกบริษัทท่ีอยูใ่นกลุ่มกิจการเดียวกนั

หรือการเขา้เป็นคู่สญัญาในธุรกรรมทางการเงินกบับริษัทดงักล่าว  

     

ไม่เกินอตัราใดอตัราหน่ึงดงัน้ี แลว้แต่อตัราใดจะ

สงูกว่า 

(1)  25% หรือ 

(2)  น ้าหนักของทรพัยสิ์นท่ีลงทุนใน  

      benchmark + 10% 

 

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรพัยสิ์นดงัน้ี ไม่มีขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั group limit  

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวม 

2. derivatives on organized exchange 

สว่นที่ 3 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามประเภททรพัยส์ิน (product limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

1 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ท่ีนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดงักล่าว) 

เป็นผูอ้อก ผูส้ัง่จ่าย หรือคูส่ญัญา ดงัน้ี 

1.1  ธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้ น 

1.2  ธพ. 

1.3  บง. 

1.4  บค. 

1.5  บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

(ไม่รวมถึงทรพัยสิ์นท่ีกองทุนไดร้บัโอนกรรมสิทธ์ิมาจากคู่สญัญาตาม 

reverse repo หรือ securities lending  หรือ derivatives)  

- รวมกนัไม่เกิน 45% เฉล่ียในรอบปีบญัชี เวน้แต่

เป็นกองทุนท่ีมีอายุโครงการน้อยกว่า1 ปี ใหเ้ฉล่ีย 

ตามรอบอายุกองทุน  

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บักองทุนท่ีอายุกองทุน  

  คงเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากบั 6 เดือน  ทั้งน้ี 

เฉพาะกองทุนท่ีมีอายุโครงการมากกว่าหรือ

เท่ากบั 1 ปี 

2 ทรพัยสิ์นดงัน้ี 

2.1  B/E หรือ P/N ท่ีมีเง่ือนไขหา้มเปล่ียนมือแต่กองทุนรวมได้

ด าเนินการใหม้ีการรบัโอนสิทธิเรียกรอ้งในตราสารไดต้ามวธีิการ

ท่ีกฎหมายก าหนด หรือมีเง่ือนไขใหก้องทุนรวมสามารถขายคืนผู้

ออกตราสารได ้

2.2  เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากท่ีมีระยะเวลาการฝากเกิน 

12 เดือน  

2.3  total SIP ตามขอ้ 5 ของส่วนน้ี 

 

(ไม่ใชก้บัการลงทุนของกองทุนรวมปิด และกองทุน buy & hold ท่ี

ลงทุนใน B/E P/N SN เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ท่ีมีอายุ

ไม่เกินอายุกองทุนหรือรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือมีการ

ลงทุนใน derivatives เพื่อใหท้รพัยสิ์นดงักล่าวมีอายสุอดคลอ้งกบัอายุ

กองทุน) 

รวมกนัไม่เกิน 25% 

 

3 reverse repo ไม่เกิน 25% 
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น (% ของ NAV) 

4 securities lending   ไม่เกิน 25% 

5 total SIP ซ่ึงไดแ้ก่ ทรพัยสิ์นตามขอ้ 6 ในส่วนท่ี 1 : อตัราส่วนการ

ลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือคูส่ญัญา (single entity limit)  

แต่ไม่รวมถึงตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะตาม 4.2 และ  4.5 ของขอ้ 4 ใน

ส่วนท่ี 1: อตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามผูอ้อกทรพัยสิ์นหรือ

คู่สญัญา (single entity limit) ท่ีมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กวา่ 

investment grade หรือไม่มี credit rating 

รวมกนัไม่เกิน 15% 

 

6 derivatives 

การเขา้ท าธุรกรรม derivatives ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการลดความเส่ียง 

(hedging) 

ไม่เกินมลูค่าความเส่ียงท่ีมีอยู ่ 

 

หมายเหตุ : ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการด าเนินงานของกองทุนรวมไม่มี

ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั product limit 

สว่นที ่4 : อตัราสว่นการลงทุนท่ีค านวณตามความมีสว่นไดเ้สียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit) 

ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

1 ตราสารหน้ีของผูอ้อกรายใดรายหน่ึง  

(ไม่รวมถึงตราสารหน้ีภาครฐัไทย 

หรือตราสารหน้ีภาครฐัต่างประเทศ) 

 

1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าหน้ีสินทางการเงิน (financial liability)
 
ของ

ผูอ้อกตราสารรายน้ัน ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลา

บญัชีล่าสุด โดยไม่ใหนั้บรวมมลูค่าหน้ีสินดงักล่าวของเจา้หน้ีท่ีมคีวาม

เกี่ยวขอ้งกบัผูอ้อก เช่น เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเกี่ยวขอ้งกนั เป็นตน้ 

 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไม่มีหน้ีสินทางการเงินตามท่ีเปิดเผยไวใ้นงบ

การเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุด
 
(รวมถึงกรณียงัไม่ครบ

ก าหนดการจดัท างบการเงินในครั้งแรกของผูอ้อกตราสาร) ใหใ้ชอ้ตัราส่วน

ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขายตราสารตามขอ้น้ีของผู้

ออกรายน้ันเป็นรายครั้ง  เวน้แต่ในกรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ 

filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น

รายโครงการ 

 

1.2 ในกรณีท่ีกองทุนลงทุนในตราสารตามขอ้น้ีโดยเป็นตราสารท่ีออกใหม่

และมี credit rating อยูใ่นระดบัต า่กว่า investment grade หรือไม่มี credit 

rating ใหบ้ริษัทจดัการลงทุนเพื่อกองทุนภายใตก้ารจดัการของบริษัท

จดัการรายเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของมลูค่าการออกและเสนอขาย

ตราสารดงักล่าวเป็นรายครั้ง เวน้แต่กรณีท่ีผูอ้อกตราสารไดม้ีการยืน่แบบ 

filing ในลกัษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ใหพ้จิารณาเป็น

รายโครงการ 

 (อตัราส่วนตาม 1.2 ไม่ใชก้บักรณีเป็นตราสารท่ีออกโดยบุคคลดงัน้ี  

       1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงิน 

       2. ธนาคารออมสิน 

       3. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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ขอ้ ประเภททรพัยส์ิน อตัราสว่น  

       4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

       5. บรรษัทตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 

       6. ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

          แห่งประเทศไทย  

       7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย  

       8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

       9. บล. 

10. สถาบนัการเงินระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิก 

       11. สถาบนัการเงินต่างประเทศท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกบั 

           บุคคลตาม 1. – 9.) 

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

กองทุน CIS ต่างประเทศ ท่ีออกหน่วยน้ัน   

- อตัราขา้งตน้ไม่ใชก้บัการลงทุนดงัน้ี 

   การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนท่ีมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

   โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. 

    (1) มีขนาดเล็ก 

    (2) จดัตั้งขึ้ นใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

    (3) เสนอขายต่อผูล้งทุนในวงกวา้ง 

ทั้งน้ี การค านวณสดัส่วนตามนโยบายการลงทุนและอตัราส่วนการลงทุน ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนวา่ดว้ยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม โดยบริษัทจดัการอาจเลือกค านวณอตัราส่วนการ

ลงทุนส าหรบัทรพัยสิ์นท่ีลงทุน โดยใชข้อ้มลู ณ วนัท่ีมีการลงทุนได ้

สว่นที่ 5 การด าเนินการเม่ือการลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด 

(1) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด แต่ต่อมาทรพัยสิ์นท่ีลงทุนมีคุณสมบติัท่ี

เปล่ียนแปลงไปจนเป็นเหตุใหข้าดคุณสมบติัในการเป็นทรพัยสิ์นท่ีกองทุนสามารถลงทุนไดอ้ีกต่อไป บริษัทจดัการจะ

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัท่ีทรพัยสิ์นขาด

คุณสมบติั และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งต่อผูด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการ

ถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษัทจดัการ 

(1.2)  จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั แต่

ตอ้งไม่เกินกว่าระยะเวลา 90 วนันับแต่วนัท่ีทรพัยสิ์นน้ันขาดคุณสมบติั เวน้แต่เป็นกรณีตามส่วนท่ี 5 ขอ้ (4) 

(1.3)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติั หรือทรพัยสิ์นท่ีขาดคุณสมบติัมี

คุณสมบติัเปล่ียนแปลงไปจนเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้ บริษัทจดัการจะจดัท ารายงานขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ 

จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีไดจ้ าหน่ายทรพัยสิ์นน้ันออกไปหรือวนัท่ีทรพัยสิ์นมีการ

เปล่ียนแปลงคุณสมบติั แลว้แต่กรณี และใหจ้ดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมทั้งจดัส่งใหผู้ด้แูล

ผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีเกิดกรณีดงักล่าว 
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(2) ในกรณีท่ีทรพัยสิ์นในขณะท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจดัการจะ

ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

  (2.1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุนและวนัท่ีการลงทุน

ไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และผูด้แูลผลประโยชน์ 

ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษัทจดัการ 

  (2.2)  ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรพัยสิ์นท่ีเกินอตัราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไปตาม

อตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนด 

  (2.3)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลาดงัน้ี  เวน้แต่เป็นกรณีตามส่วนท่ี 5 ขอ้ (4) 

(ก)  30 วนันับแต่วนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณ

ตามประเภททรพัยสิ์น ส าหรบัการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใช้

เงิน ตามส่วนท่ี 3 ขอ้ 1 

(ข)  90 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ส าหรบักรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามส่วนท่ี 5 ขอ้ 

(2) (2.3) (ก) 

(2.4)  เมื่อบริษัทจดัการสามารถแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแลว้ บริษัทจดัการตอ้ง

จดัท ารายงานขอ้มลูเก่ียวกบัช่ือ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีสามารถแกไ้ขใหเ้ป็นไป

ตามอตัราส่วนการลงทุน แลว้แต่กรณี และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก.ล.ต.  รวมทั้งจดัส่งต่อผูด้แูล

ผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนน้ัน 

 

(3) ในกรณีการลงทุนของกองทุนตามขอ้ (2) ในส่วนท่ีเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของ

กองทุนต่างประเทศท่ีมีอตัราส่วนการลงทุนท่ีค านวณตามความมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีลงทุน (concentration limit) 

เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าว แต่ต่อมาการลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนน้ัน

เป็นเวลา 5 วนัท าการติดต่อกนั โดยมิไดเ้กิดจากการลงทุนเพิ่ม ใหบ้ริษัทจดัการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

              (3.1)  จดัท ารายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกบัประเภท จ านวน อตัราส่วนการลงทุน และวนัท่ีการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายใน 3 วนัท าการ

นับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษัทจดัการ 

 (3.2)  แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนดงักล่าวภายในโอกาสแรกโดยค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุน

เป็นส าคญั แต่ตอ้งไม่เกินระยะเวลา 180 วนันับแต่วนัครบระยะเวลาดงักล่าว 

 (3.3)  เมื่อบริษัทจดัการแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแลว้ใหจ้ดัท ารายงานขอ้มลู

เกี่ยวกบัชื่อ จ านวน อตัราส่วนการลงทุนในทรพัยสิ์นดงักล่าว รวมถึงวนัท่ีสามารถแกไ้ขได ้และจดัส่งรายงานต่อ

ส านักงานและผูด้แูลผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีมีการแกไ้ขจนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนน้ัน 

 

(4) ในกรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุนท่ีก าหนดแต่ต่อมามีกรณีดงัต่อไปน้ี จนเป็นเหตุใหไ้ม่

เป็นไปตามอตัราส่วนการลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ (2) ในส่วนท่ี 5 การด าเนินการเมื่อการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยอนุโลม  

              (4.1) กรณีท่ีกองทุนมีการลงทุนหรือไดสิ้ทธิจากการเป็นผูถื้อหลกัทรพัยต์ามสัดส่วนท่ีมีอยูเ่ดิมน้ัน  

              (4.2) กรณีท่ีกองทุนไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการบริจาค  
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(5) ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวสิยัหรือเหตุจ าเป็นอื่นใดท าใหบ้ริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขเพื่อใหก้ารลงทุน

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ (1)(1.2) หรือขอ้ (2) (2.3)(ข) หรือบริษัทจดัการมีความเห็นว่าการ

ด าเนินการดงักล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน บริษัทจดัการสามารถใชดุ้ลยพินิจด าเนินการตามความเหมาะสมได้

โดยตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั และตอ้งส่งรายงานเกี่ยวกบัการด าเนินการของบริษัทจดัการในเร่ือง

ดงักล่าวต่อส านักงาน ผูถื้อหน่วยลงทุนและผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ก่อนครบระยะเวลาท่ีตอ้งแกไ้ขให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว ทั้งน้ี ในการจดัส่งรายงานดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการสามารถ

ด าเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทจดัการแทนได ้

 

สว่นที่ 6 การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน 

(1) ในกรณีท่ีกองทุนมีสดัส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1.1)  จดัท ารายงานเกี่ยวกบัการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พรอ้มทั้งเหตุผลท่ีท าใหม้ีการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจดัส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  รวมทั้งจดัส่งต่อผูด้แูล

ผลประโยชน์ ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจดัเก็บส าเนารายงานไวท่ี้บริษัท

จดัการ 

(1.2)  ด าเนินการแกไ้ขใหส้ดัส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือด าเนินการ

เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้ (2)  

(2)  ในกรณีท่ีการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจดัแบ่งประเภทของกองทุน บริษัท

จดัการจะด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการลงทุนของกองทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วนันับแต่วนัท่ี

สดัส่วนการลงทุนของกองทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน  เวน้แต่บริษัทจดัการจะไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุน

ใหเ้ปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

ในการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหน่ึง บริษทัจดัการจะจดัใหม้วีิธีการในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหน่วย

ลงทุนเดิมในการท่ีจะออกจากกองทุนรวมก่อนท่ีการเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมผีลใชบ้งัคบั โดยวธีิการ

ดงักล่าวตอ้งมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุน  รวมทั้งเมื่อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนให้

เปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนแลว้ บริษัทจดัการจะงดเก็บค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วย

ลงทุนทุกรายจนกว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะมีผลใชบ้งัคบั และในกรณีท่ีครบก าหนด 90 วนันับแต่วนัท่ีสดัส่วนการ

ลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปล่ียนแปลงประเภทของกองทุนรวมยงัไม่มีผลใชบ้งัคบั บริษัทจดัการ

จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนน้ันเพิ่มเติม 

 

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :  

 

4.1. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

4.2. ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี  

4.3. รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :  

ไม่มี  

 



กองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีไทย 25 เดือน B  49 

 

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

 

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :  

บริษัทจดัการจะเสนอขายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไปในราคาเสนอขายหน่วยลงทุนและตามระยะเวลาเสนอขาย

ท่ีระบุในหนังสือช้ีชวน โดยบริษทัจดัการจะเสนอขายเองและเสนอขายผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี หากมี

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนครบตามจ านวนเงินทุนจดทะเบียนก่อนส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย บริษัทจดัการสามารถปิดการ

เสนอขายหน่วยลงทุนได ้โดยปิดประกาศท่ีส านักงานของบริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

อยา่งไรก็ตาม กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศ

สหรฐัอเมริกา พลเมืองสหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่น

สหรฐัอเมริกา รวมถึงกองทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมใน

สหรฐัอเมริกา  

5.2.1 วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและการเปิดบญัชีกองทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถขอรบัหนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบและเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง

กบัการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดท่ี้บริษัทจดัการและผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนทุกวนัท าการในระยะเวลาเสนอขายครั้ง

แรก  

ส าหรบัผูล้งทุนท่ียงัไม่เคยมีบญัชีกองทุน จะตอ้งเปิดบญัชีกองทุนโดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าขอ

เปิดบญัชีกองทุนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชีกองทุน  

5.2.2 เอกสารหลกัฐานในการขอเปิดบญัชี  

5.2.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา  

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ซ่ึงลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

5.2.2.2กรณีนิติบุคคล  

(1) ส าเนาหนังสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์ 

(2) ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท  

(3) ตวัอยา่งลายมือช่ือผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและเง่ือนไขการลงนาม  

(4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล  

ซ่ึงลงนามรบัรองความถูกตอ้ง  

5.2.3 วิธีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

ผูส้นใจสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนสามารถสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดด้ว้ยตนเองกบับริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน 

โดยกรอกรายละเอียดและขอ้ความต่าง ๆ ในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อแสดงความจ านงในการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนโดย

ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ใหค้รบถว้นชดัเจน  

5.2.4 การรบัช าระและการเก็บรกัษาเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน  

ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งช าระค่าซ้ือหน่วยลงทุนเต็มตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยช าระเป็นเงินสด 

หรือเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงินหรือวธีิอื่นใด โดยในกรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านบริษัทจดัการ ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้ง

ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัท

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

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์ 
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กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค ดราฟต ์

ค าสัง่จา่ยเงิน การหกับญัชีเงินฝากธนาคาร หรือวธีิอื่นใดท่ีธนาคารสามารถเรียกเก็บเงินไดท้นัที และขดีคร่อมเฉพาะ

สัง่จ่ายเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแสรายวนัในนามกองทุน 

กรณีท่ีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนรายอื่น ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนอาจช าระเป็นเงินสด หรือเช็ค 

ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิอืน่ใด โดยผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนตอ้งขดีคร่อมเฉพาะสัง่จา่ยเพื่อเขา้บญัชีเงินฝากกระแส

รายวนัในนาม "บญัชีจองซ้ือกองทุน บลจ. กสิกรไทย" ท่ีบริษัทจดัการไดเ้ปิดไวก้บั บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บมจ.

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

อยุธยา ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) หรือธนาคารซิต้ีแบงก ์ 

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิท่ีจะปรบัปรุงเปล่ียนแปลงขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีรบัช าระคา่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว โดยไม่ถือ

ว่าปฏบิติัผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการแกไ้ขโครงการ  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดว้ยวธีิอื่นใดท่ีมิใช่เงินสด ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะตอ้งลงวนัท่ีให้

บริษัทจดัการสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายในวนัท าการถดัจากวนัสุดทา้ยของระยะเวลาเสนอขาย  

5.2.5 เง่ือนไขการขายหน่วยลงทุน  

การสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนและไดท้ ารายการขายหน่วยลงทุนแลว้ เพื่อใหบ้ริษัทจดัการจดัสรรหน่วยลงทุนและผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนจะไม่

สามารถยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนน้ันได ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากบริษัทจดัการเป็นกรณีพิเศษ  

กองทุนสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนกบัหรือเพื่อประโยชน์ของประเทศสหรฐัอเมริกา พลเมือง

สหรฐัอเมริกาหรือผูท่ี้มีถ่ินฐานอยูใ่นสหรฐัอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถ่ินท่ีอยูใ่นสหรฐัอเมริกา รวมถึงกอง

ทรพัยสิ์นของบุคคลดงักล่าวและบริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนซ่ึงจดัใหม้ีขึ้ นและด าเนินกิจกรรมในสหรฐัอเมริกา  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้ิจารณาแลว้

เห็นว่าการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนในกรณีดงักล่าวมีผลกระทบต่อช่ือเสียงหรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคต

ของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบในอนาคตต่อการลงทุนของกองทุนหรือต่อผูถื้อหน่วยลงทุน รวมถึงกรณีท่ีเมื่อ

บริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไมส่ามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 

ในการช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งช าระค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนทั้งจ านวนดว้ยเงิน ยกเวน้กรณีผูถื้อ

หน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นท่ีบริษัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ เพื่อซ้ือหน่วยลงทุนของ

กองทุน บริษัทจดัการอาจด าเนินการใหม้ีการหกักลบกนัไดท่ี้บริษัทจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบด าเนินการ เพื่อซ้ือหน่วย

ลงทุนของกองทุน บริษัทจดัการอาจด าเนินการใหม้ีการหกักลบกนัได ้ 

5.2.6 วิธีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหรือปิดการเสนอขายแลว้ บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุน โดยค านวณจากจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระหารดว้ยราคาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกโดยจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

ไดร้บัจดัสรรจะค านวณเป็นทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

กรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนช าระค่าสัง่ซ้ือเป็นเช็ค ดราฟต ์ค าสัง่จ่ายเงิน หรือวธีิอื่นใด บริษัทจดัการจะจดัสรรหน่วย

ลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนสามารถเรียกเก็บเงินจากเช็ค 

ดราฟต ์ค าสัง่จา่ยเงิน หรือวธีิการอื่นใดไดเ้รียบรอ้ยแลว้และวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บัเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าว

ตอ้งเป็นวนัท่ีอยูใ่นระหวา่งระยะเวลาเสนอขาย  

ในกรณีท่ีจ านวนเงินท่ีระบุในค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ตรงกบัจ านวนเงินท่ีบริษัทจดัการไดร้บัช าระบริษัทจดัการจะ

จดัสรรหน่วยลงทุนใหต้ามจ านวนเงินท่ีไดร้บัช าระเป็นเกณฑ ์ 

ในกรณีท่ีมีการสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเกินกว่ามลูค่าโครงการท่ีจดทะเบียนกบัส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัท
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จดัการจะจดัสรรหน่วยลงทุนตามเกณฑว์รรคหน่ึงและวรรคสองของขอ้น้ี โดยใชห้ลกัการ "สัง่ซ้ือก่อนไดก้่อน" ตามวนั

และเวลาท่ีไดร้บัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ในกรณีสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัและมีหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจดัสรร 

บริษัทจดัการจะจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนดงักล่าวตามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ซ้ือ 

(Pro Rata) ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนพรอ้มกนัน้ัน  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่าการ

จดัสรรในกรณีดงักล่าว จะท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วย

ลงทุน หรือมีผลกระทบต่อช่ือเสียง หรือต่อความรบัผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของบริษัทจดัการ หรือมีผลกระทบ

ต่อการลงทุนของกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนรวมถึงกรณีท่ีเมื่อบริษัทจดัการพบวา่บริษัทจดัการจะไม่สามารถปฏบิติั

หน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance 

Act (FATCA) ได ้ 

5.2.7 การคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายแลว้หากปรากฏว่าบริษัทจดัการไม่สามารถจ าหน่ายหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บัการ

เสนอขายหน่วยลงทุนไดถึ้ง 35 ราย หรือในกรณีท่ีมีการจดัสรรหน่วยลงทุนใหแ้ก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใด

เกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการจะยุติการจ าหน่ายหน่วยลงทุนและ

จะคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากเงินท่ีไดร้บัจากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน (ถา้มี) 

ใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน 

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย หากบริษัทจดัการไม่สามารถคืนเงินค่าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนและ

ผลประโยชน์ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวไดอ้นัเน่ืองมาจากความผิดพลาดของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการจะช าระ

ดอกเบ้ียในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 7.50 ต่อปี นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลา 1 เดือนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือ

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

ในกรณีท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีอืน่นอกเหนือจากกรณี

ขา้งตน้ บริษัทจดัการจะด าเนินการคืนเงินส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรพรอ้มผลประโยชน์ ใด ๆ ท่ีเกิดขึ้ น (ถา้มี) ใหแ้ก่ผู ้

สัง่ซ้ือหน่วยลงทุน โดยการโอนเงินหรือช าระเป็นเช็คตามท่ีผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนระบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชีภายใน 1 เดือน

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขาย  

5.2.8 เง่ือนไขการลงทุน  

บริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้กลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการจะประกาศหรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนั

ท าการนับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน โดยในการรบัซื้ อคืน บริษัทจดัการมีนโยบายจะรับซื้ อคืนเป็นจ านวน

เงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอืน่ตามหวัขอ้ 

3.13 หลงักนัเงินส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิในการไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบไดห้ากมีการผิดนัดช าระ

ดอกเบ้ียหรือเงินตน้ของหุน้กู ้พนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะประกาศการ

หยุดรบัค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ณ ท่ีท าการของบริษัทและแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบ รวมทั้งจดัท ารายงานการไม่

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนพรอ้มเหตุผลและรายงานแผนการด าเนินงานของกองทุนใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบโดยพลนั  

เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนในระหว่างการเสนอขายหน่วย

ลงทุนครั้งแรก หรือเลิกกองทุนภายหลงัส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก เมื่อพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถลงทุน

เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสม หรือสภาวะตลาดมีการเปล่ียนแปลง หรือไม่สามารถหาตราสารท่ีจะลงทุนตามท่ี

แจง้ไวไ้ด ้และผูถื้อหน่วยลงทุนอาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้บริษัทจะด าเนินการคืนเงินใหก้บัผู ้
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สัง่ซ้ือหน่วยลงทุนภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาเสนอขายหรือวนัท่ีจดทะเบียนเป็นกองทุน

รวม  

 

6. การเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลงัการเสนอขายครั้งแรก :  

บริษัทจดัการมิไดเ้สนอขายหน่วยลงทุนภายหลงัระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เน่ืองจากเป็นการเสนอขาย

ครั้งเดียว และน าเงินไปลงทุนตามจ านวนท่ีขายหน่วยลงทุนไดเ้ท่าน้ัน  

 

7. การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

7.1. ช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- บริษัทจดัการ 

 

7.2. รายละเอียดช่องทางการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

7.3. วิธีการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน :  

- รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแบบอตัโนมติั 

 

7.4. รายละเอียดวิธีการรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงมีช่ือปรากฏอยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ 

เวลา 8.00 น. ของวนัท่ีบริษัทจดัการด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจดัการถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนไดต้ก

ลงสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และบริษัทจดัการจะด าเนินการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการประกาศ

หรือแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน  

บริษัทจดัการอาจมีนโยบายรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั โดยจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรร

โดยประมาณไม่เกินเงินสดท่ีไดร้บัจากดอกเบ้ียรบั และ/หรือก าไรจากเงินลงทุน ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ารองส าหรบัคา่ใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี)  

ในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยบริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุน 

โดยจะรบัซื้ อคืนเป็นจ านวนเงินท่ีจดัสรรจากเงินสดรบัท่ีไดจ้ากดอกเบ้ีย หรือจากเงินตน้ของพนัธบตัร หรือหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นตามหวัขอ้ 3.13 หลงักนัเงินส ารองส าหรบัค่าใชจ้่ายของกองทุน (ถา้มี) 

โดยในการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนงวดสุดทา้ยดงักล่าว บริษัทจดัการจะน าเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัไปซื้ อ

หน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตลาดเงิน หรือกองทุนเปิดเค ตราสารรฐัระยะสั้น หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหน้ีระยะ

สั้น (กองทุนปลายทาง) ตามท่ีระบุไวใ้นสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุน

ปลายทางท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บั ค านวณโดยใชร้าคาขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทาง ณ วนัท าการรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัของกองทุนตน้ทาง  

ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัได ้เวน้แต่บริษทัจดัการจะเห็นวา่

เหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษส าหรบัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเรียกคืนสมุดบญัชี

แสดงสิทธิ ในกรณีท่ีบริษัทจดัการปิดบญัชีกองทุนไม่ว่าดว้ยเหตุใด  
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7.5. ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน : ทุก 6 เดือน  

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรบัซื้ อคืน :  

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัทุก 6 เดือน โดยการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนครั้งแรกบริษัทจดัการ

อาจรบัซื้ อคืนเกินกวา่ 6 เดือนนับจากวนัท่ีจดทะเบียนได ้ซ่ึงจะประกาศวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัให้

ผูถื้อหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัถดัจากวนัท่ีจดทะเบียนกองทุน ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุนภายในก าหนดอายุโครงการ อยา่งไรก็ตาม ระยะเวลาในการรบัซื้ อคืนอาจเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงบริษัท

จดัการจะประกาศใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบ  

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหน้า  

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนหน่วยลงทุน  

ยกเวน้ในกรณีตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่

ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน" หรือ "การหยุดรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน” 

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน โดยค านวณจากราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ณ ส้ินวนัท่ีบริษัทจดัการไดร้บั

การตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหร้บัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ซ่ึงหากวนัดงักล่าวไม่ตรงกบัวนัท าการ บริษัทจดัการ

จะถือวา่บริษัทจดัการไดร้บัการตกลงยนิยอมจากผูถื้อหน่วยลงทุนใหข้ายคืนหน่วยลงทุนในวนัท าการวนัแรกถดัจากวนั

ดงักล่าว  

 

บริษัทจดัการจะค านวณจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืนส าหรบัผูท่ี้ขายคืนหน่วยลงทุน โดยหารจ านวนเงินท่ีสัง่ขายคืน

ทั้งหมดซ่ึงก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “เง่ือนไขการลงทุน” ดว้ยราคารบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนท่ีค านวณได ้ณ ส้ินวนัท าการขาย

คืนน้ัน ทั้งน้ี จ านวนหน่วยลงทุนท่ีค านวณไดจ้ะเป็นตวัเลขทศนิยม 4 ต าแหน่ง โดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

การขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบรูณต่์อเมื่อบริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนไดต้รวจสอบแลว้ว่าผูส้ัง่ขายคืนมีจ านวน

หน่วยลงทุนตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนเพียงพอกบัจ านวนหน่วยลงทุนท่ีสัง่ขายคืน  

บริษัทจดัการจะจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืนตามการสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนท่ีสมบรูณซ่ึ์งเป็นไปตามเง่ือนไขขา้งตน้

เท่าท่ีบริษัทจดัการสามารถรบัซื้ อคืนไดจ้ากจ านวนเงินสดของกองทุนท่ีมีอยูข่ณะน้ัน  

บริษัทจดัการจะยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนในวนัท าการถดัจากวนัท าการรบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน  

 

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

การช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นโครงการ บริษัทจดัการจะช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหแ้ก่

ผูข้ายคืนภายใน 5 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท าการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนระบุไวใ้น

ค าขอเปิดบญัชีกองทุน หรือตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นโครงการ และ/หรือวธีิการอื่นใดท่ีบริษัทจดัการยอมรบัเพื่ออ านวย

ความสะดวกใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet เป็นตน้ ทั้งน้ี กรณีท่ีบริษัทจดัการจดัใหม้ีช่องทางการรบั

ช าระเงินค่าขายคืนเพิ่มเติม บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยทราบล่วงหนา้ในเว็บไซตข์องบริษทัจดัการ 
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ประมาณการอตัราการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

เมื่อส้ินสุดอายุโครงการ บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติัโดยมีอตัราผลตอบแทนประมาณรอ้ยละ 2.30 

โดยเฉล่ียต่อปี ของเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงค านวณจากการลงทุนส าหรบัระยะเวลาประมาณ 25 เดือน มีรายละเอียดของตรา

สารท่ีจะลงทุนดงัน้ี 

ตราสารที่ลงทุน* 
อนัดบัความน่าเช่ือถือของ

ผูอ้อกตราสาร** 

ประมาณการ

ผลตอบแทนของ 

ตราสารในรูปเงินบาท  

(ตอ่ปี)*** 

สดัสว่นการ

ลงทุน

โดยประมาณ* 

ประมาณ

การ

ผลตอบแทน

ที่กองทุนจะ

ไดร้บัในรูป

เงินบาท  

(ตอ่ปี) 

หุน้กู ้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากดั AA/TRIS 2.45% 9.00% 0.22% 

หุน้กู ้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 

(มหาชน) 
AA/TRIS 2.50% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
A+/TRIS 2.50% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั (มหาชน) 
A/TRIS 2.50% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั 

(มหาชน) 
A/TRIS 2.50% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท ไทคอน อินดสัเทรียล  

คอนเน็คชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
A/TRIS 2.50% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท เอพี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

(มหาชน) 
A-/TRIS 2.60% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท ภทัรลิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) A-/TRIS 2.60% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
A-/TRIS 2.60% 9.00% 0.23% 

หุน้กู ้บริษัท เอสซี แอสเสท คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน)  
BBB+/TRIS 3.00% 9.00% 0.27% 

หุน้กู ้บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) A/TRIS 2.45% 8.00% 0.20% 

หุน้กู ้ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั 

(มหาชน) 
AAA/TRIS 2.25% 2.00% 0.05% 

รวม 100.00% 2.58% 

ประมาณการคา่ใชจ้่ายกองทุน (ถา้มี)**** 0.28% 

ประมาณการผลตอบแทนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดร้บัเม่ือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั (ต่อปี) 2.30% 

 

*บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงทรพัยสิ์นท่ีลงทุนหรือสดัส่วนการลงทุนเฉพาะเมื่อมีความจ าเป็นและ

สมควรเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูล้งทุนเป็นส าคญั โดยการเปล่ียนแปลงน้ันตอ้งไม่ท าใหค้วามเส่ียงของทรพัยสิ์นท่ีลงทุน

เปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนัยส าคญั โดยบริษัทอาจพจิารณาลงทุนในตราสารหน้ีอื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารท่ี

ระบุไวข้า้งตน้ เช่น ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทโตโยตา้ ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั และ/หรือ 

บริษัทเซ็นทรลัพฒันา จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท 
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เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ทุนธนชาต 

จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) และ/

หรือ บริษัท เอ็ม บี เค จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท ศุภาลยั จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท เอเซียเสริมกิจ 

ลีสซ่ิง จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเ์ชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) เป็นตน้ ซ่ึงตราสารดงักล่าวจะ

อยูภ่ายใตก้รอบการลงทุนของ บลจ. กสิกรไทย จ ากดั  โดยประมาณการอตัราผลตอบแทนของตราสารท่ีลงทุนอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่ไดร้บัผลตอบแทนตามอตัราท่ีประมาณการไว ้

** สถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีแสดงขา้งตน้ เป็นเพียงหน่ึงในสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีบริษัท

จดัการจะใชป้ระกอบการพิจารณาลงทุน 

*** ขอ้มลูจากอตัราผลตอบแทนท่ีเสนอโดยผูอ้อกตราสาร หรือจากผูข้าย ณ วนัท่ี 25 มกราคม 2562 

**** ค่าใชจ้า่ยของกองทุนสามารถเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากท่ีระบุไวใ้นโครงการ 

 

8. การสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

 

8.1. ช่องทางการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน :  

- Internet 

- บริษัทจดัการ 

- ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืน 

8.2. รายละเอียดการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :  

บริษัทจดัการอาจเปิดใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้โดยจะแจง้ใหท้ราบในหนังสือช้ีชวนส่วน

สรุปขอ้มลูส าคญั 

9. การช าระคา่รบัซ้ือคืน สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอ่ืนแทนเงิน :  

กรณีบริษัทจดัการไม่สามารถช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะช าระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย์

หรือทรพัยสิ์นอื่นแทน บริษัทจดัการจะก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการต่อไป โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน และถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ โดยขัน้ตอนท่ีก าหนด

ดงักล่าวตอ้งสามารถปฏบิติัไดจ้ริง และเป็นธรรมต่อผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจดัการจะตอ้ง

แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 60 วนั 

10. การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการอาจเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดม้ีค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี  

(1) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีท่ีเขา้เหตุดงัต่อไปน้ี 

โดยไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้  

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่ายโอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล หรือ  

(ข) มีเหตุท่ีท าใหก้องทุนไม่ไดร้บัช าระเงินจากหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวต้ามก าหนดเวลาปกติ ซ่ึงเหตุ

ดงักล่าวอยูน่อกเหนือการควบคุมของบริษัทจดัการ  
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(2) ผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการพบวา่ ราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์ยงัไม่ไดร้บัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคา  

การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามขา้งตน้ บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(ก) เล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืนไดไ้ม่เกิน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน 

เวน้แต่ไดร้บัการผ่อนผนัจากส านักงาน  

(ข) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเล่ือนก าหนดการช าระค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบเร่ืองดงักล่าวดว้ยวิธีการใด ๆ โดยพลนั  

(ค) แจง้การเล่ือนก าหนดช าระค่าขายคืน พรอ้มทั้งจดัส่งรายงานท่ีแสดงเหตุผลของการเล่ือน และหลกัฐานการไดร้บั

ความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (1) หรือการรบัรองขอ้มลูของผูด้แูลผลประโยชน์ตามขอ้ (2) ต่อ

ส านักงานโดยพลนั ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะมอบหมายใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ด าเนินการแทนก็ได ้ 

(ง) ในระหว่างการเล่ือนก าหนดช าระคา่ขายคืน หากมีผูถื้อหน่วยลงทุนสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดงักล่าว 

บริษัทจดัการจะรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนน้ัน โดยจะช าระคา่ขายคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามล าดบัวนัท่ีส่งค าสัง่ขายคืน

ก่อนหลงั  

11. การไม่ขายไม่รบัซ้ือคืนไม่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามสัง่ :  

1. บริษัทจดัการอาจไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรืออาจหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนได ้ใน

กรณีท่ีปรากฏเหตุดงัต่อไปน้ี 

(1) ตลาดหลกัทรพัยไ์ม่สามารถเปิดท าการซ้ือขายไดต้ามปกติ 

(2) บริษัทจดัการกองทุนรวมพจิารณาแลว้ มีความเช่ือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีใดกรณีหน่ึงดงัน้ี โดย

ไดร้บัความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์แลว้ ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 1 วนัท าการ เวน้แต่จะไดร้บัการผ่อนผนัเวลา

ดงักล่าวจากส านักงาน 

(ก) มีเหตุจ าเป็นท าใหไ้ม่สามารถจ าหน่าย จ่าย โอน หลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่ง

สมเหตุสมผล 

(ข) ไม่สามารถค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นของกองทุนรวมเปิดไดอ้ยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

(ค) มีเหตุจ าเป็นอื่นใดเพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน 

(3) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีรบัไวแ้ลว้ หรือเป็นการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน แก่ผู ้

ลงทุนเฉพาะราย เน่ืองจากปรากฏขอ้เท็จจริงดงัน้ี 

(ก) บริษัทจดัการกองทุนรวมมีเหตุอนัควรสงสยัวา่ผูล้งทุนรายน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึง

ดงัน้ี 

1. การกระท าท่ีเป็นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ 

2. การใหก้ารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 

3. การกระท าท่ีเป็นการปฏบิติัตามค าสัง่เกี่ยวกบัการยดึหรืออายดัทรพัยสิ์นโดยบุคคลผูม้ีอ านาจตามกฎหมาย 

(ข) บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่สามารถด าเนินการรูจ้กัลกูคา้ และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้ไดใ้น

สาระส าคญั 

(4) อยูใ่นระหว่างด าเนินการเปล่ียนใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมรายอื่นเขา้บริหารจดัการกองทุนรวมภายใตก้าร

จดัการของตนอนัเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถด ารงความเพียงพอของเงินกองทุน
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ไดต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยว์่าดว้ยการด ารงเงินกองทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ

การจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการคา้หลกัทรพัย์และ

การจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท่ี์เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขายล่วงหน้า ซ่ึงใหก้ระท าไดไ้ม่เกิน 3 

วนัท าการ 

 

2. เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 1 และบริษัทจดัการกองทุนรวมประสงคจ์ะไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุด

รบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน ใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัดงัต่อไปน้ี 

(1) แจง้ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนโดยพลนั และหากเป็นเหตุตามขอ้ 1(1) (2) หรือ (4) ใหเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอื่นและผูล้งทุนทัว่ไป

ใหท้ราบถึงการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวิธีการใดๆ โดยพลนัดว้ย 

(2)  รายงานการไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนพรอ้มทั้ง

แสดงเหตุผล และรายงานแผนการด าเนินการของกองทุนรวมเปิดน้ันใหส้ านักงานทราบโดยพลนั 

(3)  ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ขายหรือไม่รบัซ้ือคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนตามขอ้ 1(1) (2) และ (4) เกิน 1 วนัท าการ ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมด าเนินการดงัน้ี ก่อนการเปิดรบั

ค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน 

(ก) รายงานการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิด ณ วนั

ท าการสุดทา้ยก่อนวนัรายงานน้ันใหส้ านักงานทราบภายในวนัท าการกอ่นวนัเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุน  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนไวแ้ลว้ใหท้ราบถึงการเปิดขายหรือรบัซื้ อคืน

หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผูถื้อหน่วยลงทุนรายอืน่และผูล้งทุนทัว่ไปใหท้ราบถึงการเปิดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่

ขายคืนหน่วยลงทุนดว้ยวธีิการใดๆ โดยพลนั 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ขาย ไม่รบัซื้ อคืน หรือไม่รบัสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่

สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัมาแลว้ หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการอาจหยุดค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้ อคืนหน่วยลงทุน

ก็ได ้ 

 

12. การหยดุขายหรือรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน :  

เพื่อคุม้ครองประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเพื่อรกัษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ

การเงินของประเทศ หรือเพื่อรกัษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศให้

บริษัทจดัการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืนหรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไดเ้ป็นการชัว่คราวตาม

ระยะเวลาท่ีเห็นสมควร แต่รวมแลว้ตอ้งไม่เกิน 20 วนัท าการติดต่อกนั เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ใหข้ยายระยะเวลาหยุดรบัค าสัง่ซ้ือ ค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุนออกไปได ้ 

 

13. เง่ือนไขและขอ้จ  ากดัในการจดัสรรและการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

 

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  
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ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  

ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 

30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ี

นายทะเบียนนัดหมาย  

 

ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน 

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ 

หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวหรือจดัสรรหน่วยลงทุน จะท าใหก้ารถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคล

เดียวกนัใดเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทน. 

46/2556  เร่ือง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษัทจดัการ หรือ

บริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ 

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้

 

14. การจา่ยเงินปันผล :  

 

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  

 

14.2. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินปันผล :  

14.3. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

15. ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีประมาณการไดท่ี้เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :  

 

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ใชจ้่ายทท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.2840 ต่อปีของจ านวนเงินท่ี 

ไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุน 

 

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม :  

 

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจดัการรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมการจดัการรายปีในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 1.0700 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอ

ขายหน่วยลงทุน เวน้แต่ กองทุนรวมมีมลูคา่น้อยกวา่หา้สิบลา้นบาท บริษัทจดัการจะเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมเป็นอตัรา

รอ้ยละของมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน  
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15.2.2. ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์รายปีในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0535 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บัจาก

การเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์ดงักล่าวไดร้วมค่าธรรมเนียมการรบัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศแลว้  

 

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :  

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปีในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 ต่อปีของจ านวนเงินท่ีไดร้บั

จากการเสนอขายหน่วยลงทุน  

 

15.2.4. ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ไม่มี  

 

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่าย :  

ไม่มี  

 

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :  

ประมาณการคา่ธรรมเนียมอื่นๆ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ 0.0535 ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 

รายละเอียด/จ านวน/อตัรา :  

(1) ค่าใชจ้า่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ น

ตามจ านวนท่ีจา่ยจริง โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาจะไดร้บั

ประโยชน์จากค่าใชจ้่ายน้ันไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการจดัท าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ค่าส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์การจดัอบรมเผยแพร่ความรู ้

ค่าใชจ้่ายดา้นการตลาด ตลอดจนการจดัสมัมนาแนะน ากองทุน ทั้งน้ี ค่าใชจ้า่ยดงักล่าวขา้งตน้รวมกนัจะไม่เกินรอ้ย

ละ 1.07 ของจ านวนเงินทุนของโครงการ  

(ข) ค่าใชจ้า่ยหรือคา่ธรรมเนียมท่ีเกี่ยวขอ้งในการจดัตั้งกองทุนและค่าใชจ้า่ยต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตาม

กฎหมาย ก.ล.ต.  

(2) ค่าใชจ้า่ยเพื่อการด าเนินงานของกองทุนซ่ึงจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้า่ยเกิดขึ้ นตามจ านวนท่ีจา่ยจริง 

โดยในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้่ายของกองทุนเฉล่ียเท่ากนัทุกวนัตามระยะเวลาท่ีจะไดร้บัประโยชน์จากค่าใชจ้า่ย

น้ัน หรือในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดค่าใชจ้่ายดงักล่าวขึ้ น ไดแ้ก่  

(ก) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชี ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามค าสัง่ หรือตาม

กฎหมาย หรือประกาศของสมาคม  

(ข) ค่าจดัท า จดัพิมพแ์ละจดัส่งใบแจง้ผลการจดัสรรหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการจดัท าและจดัพิมพ ์ใบค าขอเปิด

บญัชีกองทุน สมุดบญัชีแสดงสิทธิ ใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน บตัรตวัอยา่งลายมือช่ือ เอกสารท่ีเกี่ยวขอ้ง ค่าจดัท า 

จดัพิมพ ์และจดัส่งหนังสือบอกกล่าวรายงานต่างๆ สาสน์ถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ค) ค่าจดัท า จดัพิมพ ์และจดัส่งเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงการ ค่าใชจ้่ายในการ  

ลงประกาศในหนังสือพิมพ ์การจดัประชุมผูถื้อหน่วยลงทุน การขอมติผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจาก
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การปฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ง) ค่าจดัท า ค่าพิมพแ์ละจดัส่งหนังสือช้ีชวนและรายงานประจ าปีถึงผูถื้อหน่วยลงทุน  

(จ) ค่าแปลเอกสารท่ีเกี่ยวกบัการด าเนินงานของกองทุนเป็นภาษาต่างประเทศ  

(ฉ) ค่าใชจ้า่ยอนัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ คา่ใชจ้่ายในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือ

สอบทานมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ คา่ใชจ้่ายในการจดัใหม้ีการค านวณผลการด าเนินงานและระดบัความเส่ียงของการ

ลงทุน ค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เป็นตน้ (ถา้มี) 

(ช) ค่าใชจ้า่ยในการสอบบญัชีซ่ึงรวมถึงการตรวจสอบทรพัยสิ์นท่ีอยูใ่นประเทศและต่างประเทศ ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 

ค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการปฏบิติัตามค าสัง่ หรือตามกฎหมาย หรือประกาศของสมาคม (ถา้มี) 

(3) ค่าใชจ้า่ยและภาษีอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัการด าเนินงานของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ น

ตามจ านวนท่ีจา่ยจริง และในทางบญัชีจะตดัจ่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยของกองทุนครั้งเดียวทั้งจ านวน ไดแ้ก่  

(ก) ค่าเอกสารทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าเอกสารการลงบญัชีกองทุน  

(ข) ค่าใชจ้า่ย (ถา้มี) ในการด าเนินคดีของผูด้แูลผลประโยชน์ท่ีฟ้องรอ้งใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัหน้าท่ีหรือเรียกค่า

สินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจดัการเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน หรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใชจ้า่ยดา้นกฎหมายเพื่อรกัษาสิทธิของกองทุน ค่าใชจ้า่ยในการติดตามหน้ีของกองทุน  

(ค) ค่าใชจ้า่ยในการรบัช าระหน้ีเป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี ค่าธรรมเนียมศาล 

ค่าธรรมเนียมทนายความ คา่ใชจ้่ายในดา้นนิติกรรม คา่ประเมนิราคา ค่าจดจ านอง คา่ปลอดจ านอง ค่าจัดพิมพ์

เอกสาร  

(ง) ค่าใชจ้า่ย หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางราชการ ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัการไดม้าซึ่งหลกัประกนัของสิทธิ

เรียกรอ้งอนัเกิดจากการรบัช าระหน้ีเป็นทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ี ค่าใชจ้า่ยดา้น

ภาษี ค่าท าประกนัภยั ดแูล และเก็บรกัษาตลอดจนค่าใชจ้า่ยในการจ าหน่าย จ่าย โอนทรพัยสิ์นดงักล่าว  

(จ) ค่าใชจ้่ายในการรบัช าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุน ค่าใชจ้่ายในการช าระเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ฉ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่าง ๆ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศพัท ์คา่โทรสาร คา่ประกาศใน

หนังสือพิมพ ์ค่าไปรษณียากรส าหรบัหนังสือโตต้อบกบัผูถื้อหน่วยลงทุน ค่าพาหนะ คา่ใชจ้า่ยในการส่ือสารโตต้อบ

โดยวิธีอืน่ท่ีมิใช่ทางไปรษณีย ์ 

(ช) ค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการช าระบญัชีและเลิกกองทุน  

(ซ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากการติดตามทวงถาม หรือการด าเนินคดีเพื่อการรบัช าระหน้ีใด ๆ ของกองทุนรวม  

(ฌ) ค่าใชจ้่ายอนัเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือภาษีอื่นใดท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ คา่ใชจ้่ายในการรบัราคาหลกัทรพัยเ์พื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและหรือ

สอบทานมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ คา่ใชจ้่ายในการจดัใหม้ีการค านวณผลการด าเนินงานและระดบัความเส่ียงของการ

ลงทุน เป็นตน้  

(ญ) ค่าใชจ้่ายของผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ หรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศเพื่อเก็บรกัษาทรพัยสิ์น

ในต่างประเทศ รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ เช่น 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในต่างประเทศ หรือ ค่าธรรมเนียมในการท ารายการ คา่ใชจ้า่ยของผูด้แูลผลประโยชน์ใน

การติดต่อกบับุคคลภายนอก เป็นตน้ (ถา้มี) 

(ฎ) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายท่ีเกี่ยวกบัการช าระราคา รบัช าระราคา ส่งมอบหรือรบัมอบหลกัทรพัย ์เช่น 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่ายในการใชบ้ริการ Settlement Advance หรือ Contractual 

Settlement เป็นตน้  

(ฏ) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียนและวิธีการค านวณค่าธรรมเนียมผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน
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ต่างประเทศ กบัจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระจริง (ถา้มี) 

(4) ค่าธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ซ่ึงจะรวมอยูใ่นตน้ทุนของค่าซ้ือหลกัทรพัย ์เมื่อมีการซ้ือ

หลกัทรพัยแ์ละจะถูกหกัจากค่าขายหลกัทรพัยเ์มื่อมีการขายหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่  

(ก) ค่าอากรแสตมป์  

(ข) ค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าการซ้ือขายหลกัทรพัย ์ 

(ค) ค่าธรรมเนียมการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ทั้งท่ีเกิดขึ้ นในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถา้มี) 

(ง) ค่าใชจ้า่ยในการติดต่อซ้ือขายหลกัทรพัย ์เช่น ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าโทรสารทางไกล เป็นตน้  

(5) ค่าใชจ้า่ยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการจดัการกองทุนซ่ึงมิไดร้ะบุไวใ้นขอ้ 15 (ถา้มี) โดยบริษัทจดัการจะเรียกเก็บจาก

กองทุนตามจ านวนเงิน และเวลาท่ีเกิดค่าใชจ้า่ยน้ันจริง ทั้งน้ี การเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยดงักล่าวจะไม่เกินรอ้ยละ 0.1070 

ต่อปีของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบส่วนท่ีเกินกวา่อตัราท่ีก าหนด  

 

หมายเหตุ :  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามหวัขอ้ 15 อื่นๆ คา่ใชจ้่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักองทุนตาม (5) บริษัทจดัการจะเปิดเผยแยกเป็น

รายการอยา่งชดัเจนในหนังสือช้ีชวนฉบบัขอ้มลูกองทุนรวมท่ีผูล้งทุนควรทราบและในรายงานประจ าปี ซ่ึงบริษัท

จดัการจะจดัท าเมื่อส้ินรอบระยะเวลาบญัชีแต่ละปี  

การตดัจ่ายคา่ใชจ้่ายดงักล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตแห่งประเทศไทย  

 

15.3. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี  

 

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

 

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ไม่มี  

 

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

 

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี  

ตามท่ีนายทะเบียนเรียกเก็บ 

 

15.3.6. ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี  

 

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี  

รายละเอียดเพิ่มเติม:  

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชยห์รือสถาบนัการเงินก าหนดโดยบริษัท

จดัการจะหกัจากจ านวนคา่ขายคืนหน่วยลงทุนน้ัน ๆ  
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ค่าธรรมเนียมการหกัเงินจากบญัชีของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน (ถา้มี) ตามอตัราท่ีธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงิน

ก าหนดโดยตดัจ่ายจากบญัชีเงินฝากของผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

บริษัทจดัการอาจเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนขอใหบ้ริษัทจดัการ หรือนายทะเบียนด าเนินการใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติซ่ึงเป็นกรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกราย 

ตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้มลูในทะเบียน เป็นตน้ โดยบริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

ดงักล่าวทราบ  

 

15.4. วิธีการค านวณและตดัจ่ายค่าธรรมเนียม :  

บริษัทจดัการจะค านวณคา่ธรรมเนียมการจดัการ ค่าธรรมเนียมผูด้แูลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนทุก

วนัท่ีมีการค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิโดยใชจ้ านวนเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นฐานในการค านวณ

ค่าธรรมเนียม และจะเรียกเก็บจากกองทุนโดยการตดัจา่ยจากบญัชีของกองทุนตามดุลยพินิจของบริษัทจดัการ 

15.5. การเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใชจ้่าย :  

บริษัทจดัการสงวนสิทธิท่ีจะเปล่ียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือคา่ใชจ้่ายตามขอ้ 15.1 ขอ้ 15.2 และ ขอ้ 15.3 โดยไม่ถือ

ว่าเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

15.5.1 กรณีเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียม หรืออตัราคา่ใชจ้า่ยท่ีบริษทัจดัการไดร้บัจากผูถื้อหน่วยลงทุน และหรือจาก

กองทุน บริษัทจดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 60 วนั โดยจะติดประกาศท่ีส านักงานของ

บริษัทจดัการและส านักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน และลงประกาศในหนังสือพิมพร์ายวนัอยา่งน้อย 1 

ฉบบัเป็นเวลา 3 วนัติดต่อกนั ทั้งน้ี การเพิ่มอตัราค่าธรรมเนียม หรืออตัราค่าใชจ้่ายดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 5 

ของอตัราค่าธรรมเนียมหรืออตัราคา่ใชจ้่ายอื่น ๆ ทั้งหมดภายในรอบระยะเวลา 1 ปี  

15.5.2 กรณีท่ีบริษัทจดัการจะลดอตัราคา่ธรรมเนียม หรืออตัราคา่ใชจ้่าย บริษัทจดัการจะปิดประกาศไวท่ี้ส านักงาน

ของบริษัทจดัการ  

ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงตามขอ้ 15.5.1 และ 15.5.2 บริษัทจดัการจะตอ้งแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบภายใน 15 วนั นับแต่วนัเปล่ียนแปลง  

 

15.6. หมายเหตุ :  

ค่าธรรมเนียมและคา่ใชจ้่ายทั้งหมดของกองทุนท่ีเรียกเก็บจากกองทุนและผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นอตัราท่ีรวม

ภาษีมลูค่าเพิ่มแลว้ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีอตัราภาษีมลูคา่เพิ่มหรือภาษีอื่นใดมีการเปล่ียนแปลง บริษทัจดัการสงวนสิทธิใน

การปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยทั้งหมดของกองทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

16. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมูลคา่ทรพัยส์ินสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และ

ราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถกูตอ้ง :  

 

16.1. วิธีการค านวณ ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคา

หน่วยลงทุน : ในประเทศ  

16.2. เง่ือนไขพิเศษ :  
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1. บริษัทจดัการจะค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตามหลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

2. บริษัทจดัการจะค านวณและประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อ

คืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามระยะเวลาดงัต่อไปน้ี  

(2.1) ค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิและมลูคา่หน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการ  

(2.2) ค านวณราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ใหใ้ช้

มลูค่าหน่วยลงทุนของส้ินวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนน้ันเป็นเกณฑใ์นการค านวณราคาดงักล่าว  

(2.3) ประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุนของวนัดงัต่อไปน้ี  

(ก) วนัท าการก่อนวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด  

(ข) วนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป  

(ค) วนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน โดยใหป้ระกาศภายในวนัท าการถดัไป ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีกองทุนรวม

ก าหนดวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกนัยาวกวา่หน่ึงเดือน  

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้

ประกาศภายในวนัท าการถดัไป  

มลูค่าหน่วยลงทุน หมายถึง มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดเมื่อส้ินวนัท า

การท่ีค านวณน้ัน  

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีประกาศขา้งตน้ ตอ้ง

ไดร้บัการรบัรองโดยผูด้แูลผลประโยชน์  

ในกรณีท่ีมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน จ านวนหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

3. การใชต้วัเลขทศนิยมของมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายและราคารบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน หรือ

จ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

(3.1) ค านวณและประกาศมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยม

ตามหลกัสากล  

(3.2) ค านวณมลูค่าหน่วยลงทุนเป็นตวัเลข โดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

ส าหรบัมลูคา่หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณ ราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมต าแหน่งท่ี 4 ขึ้ น ส่วนมลูค่า

หน่วยลงทุนเพื่อใชใ้นการค านวณราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจะตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

(3.3) ประกาศมลูคา่หน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2) เป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยม

ต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง และประกาศราคาขายและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีค านวณไดใ้น (3.2)  

(3.4) ค านวณจ านวนหน่วยลงทุนเป็นตวัเลขโดยมีทศนิยม 5 ต าแหน่ง โดยใชว้ธีิการปัดเศษทศนิยมตามหลกัสากล 

แต่จะใชผ้ลลพัธเ์ป็นตวัเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ต าแหน่งโดยตดัทศนิยมต าแหน่งท่ี 5 ท้ิง  

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

ทรพัยสิ์นของกองทุนเปิด  

 

ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและ/หรือราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของวนัท าการซ้ือขายหน่วยลงทุน ภายใน 1 วนัท า

การถดัไป 

16.3. แหล่งขอ้มลูการเปิดเผยมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ มลูคา่หน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :  
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บริษัทจดัการจะประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท และจดัใหม้ีขอ้มลูดงักล่าวไว ้ณ ท่ีท าการทุกแห่งของบริษัทจดัการ และ

จดัใหม้ีประกาศดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีติดต่อทุกแห่งของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีใชใ้นการซ้ือขายหน่วยลงทุน 

(ถา้มี) อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีไม่สามารถประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัทได ้บริษัทอาจพจิารณาประกาศทางช่องทาง

อื่นท่ีเหมาะสมแทน อาทิ หนังสือพิมพร์ายวนั  

บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิเปล่ียนแปลงช่องทางการประกาศแทนการประกาศทางเว็บไซตข์องบริษัท เช่น 

หนังสือพิมพร์ายวนัหรือช่องทางอื่นใดท่ีเหมาะสม โดยถือวา่ไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ และบริษัท

จดัการจะแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 30 วนั 

 

16.4. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง :  

1. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งน้อยกว่าหน่ึงสตางค ์หรือต่างจากราคา

หน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้ นไป แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะ

จดัท าและส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาดภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีพบวา่ราคาหน่วย

ลงทุนไม่ถูกตอ้ง และจดัใหม้สี าเนารายงานดงักล่าวไว ้ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการเพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้โดยรายงานดงักล่าวจะมีรายการอยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(ค) สาเหตุท่ีท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) มาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ี เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุ

มาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยหรือศนูยซ้ื์อขายหลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง  

ในกรณีท่ีเหตุของความผิดพลาดซ่ึงท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งตามวรรคหน่ึงมีผลต่อเน่ืองต่อการค านวณราคา

หน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การก าหนดอตัราดอกเบ้ียผิดพลาด เป็นตน้ บริษัทจดัการจะแกไ้ขราคาหน่วยลงทุนให้

ถูกตอ้งนับแต่วนัท่ีบริษัทจดัการพบวา่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งดว้ย  

2. ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัรา

ตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง บริษัทจดัการจะค านวณราคาหน่วยลงทุนยอ้นหลงันับแต่วนัท่ีพบ

ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งจนถึงวนัท่ีราคาหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และด าเนินการดงัต่อไปน้ีเฉพาะวนัท่ีราคาหน่วยลงทุน

ท่ีไม่ถูกตอ้งต่างจากราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งตั้งแต่หน่ึงสตางคข์ึ้ นไป และคิดเป็นอตัราส่วนตั้งแต่รอ้ยละ 0.5 ของ

ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(1) จดัท ารายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาใหเ้สร็จส้ินภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีพบว่า

ราคาหน่วยลงทุนน้ันไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าวใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ีค านวณ

ราคาหน่วยลงทุนเสร็จส้ิน เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าวภายในวนัท าการถดัจากวนัท่ี

บริษัทจดัการส่งรายงานใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ทั้งน้ี รายงานดงักล่าวจะมรีายการอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

(ก) ราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้ง  

(ข) ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

(ค) สาเหตุท่ีท าใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

(ง) การด าเนินการของบริษัทจดัการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง  

ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะจดัใหม้สี าเนารายงานตาม (1) ไว ้ณ ท่ีท าการของบริษัทจดัการ เพื่อใหส้ านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สามารถตรวจสอบได ้ 

(2) แกไ้ขราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งใหเ้ป็นราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้งภายในวนัท่ีผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลู
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ในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)  

(3) ประกาศช่ือกองทุนรวมท่ีมกีารแกไ้ขราคาตาม (2) และวนั เดือน ปีท่ีมีการแกไ้ขราคาตาม (2)ในหนังสือพิมพ์

รายวนัอยา่งน้อยหน่ึงฉบบัภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(4) ชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จและแจง้เป็นหนังสือใหผู้ซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนท่ีไดซ้ื้อหรือขายคืน

หน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งทราบถึงการแกไ้ขราคาตาม (2) และการชดเชยราคา 

ภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานดงักล่าว  

(5) จดัท ารายงานมาตรการป้องกนัเพื่อมิใหร้าคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง และส่งรายงานดงักล่าว พรอ้มทั้งส าเนา

รายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคาท่ีจดัท าตาม (1) ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ภายใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการ

ชดเชยราคาน้ัน เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไมอ่าจควบคุมได ้บริษัท

จดัการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกนัใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่จะส่งส าเนาเอกสารท่ีผูด้แูล

ผลประโยชน์รบัรองวา่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจควบคุมไดแ้ทน  

3. ในการชดเชยราคาตามขอ้ 2 (4) บริษัทจดัการจะปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ดงัต่อไปน้ี  

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กตอ้งต า่กวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (understate) บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมีมลูค่า

เท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมหีน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ

ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ้ื์อขาย

หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักล่าว  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวน

ซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจา่ยเงินของกองทุนเปิด

เป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผูข้ายคืนหน่วย

ลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของกองทุนเปิดเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อ

ชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุน  

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนท่ีไมถู่กตอ้งสงูกวา่ราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง (overstate) บริษัทจดัการจะปฏบิติัดงัน้ี  

(ก) กรณีท่ีเป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะเพิ่มจ านวนหน่วยลงทุนของผูซ้ื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนซ่ึงมี

มลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง หรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็น

จ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน  

(ข) กรณีท่ีเป็นการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจดัการจะลดจ านวนหน่วยลงทุนของผูข้ายคืนหน่วยลงทุนเป็นจ านวน

ซ่ึงมีมลูค่าเท่ากบัส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนท่ีไม่ถูกตอ้งกบัราคาหน่วยลงทุนท่ีถูกตอ้ง  

หากปรากฏวา่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู ่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยูน่้อยกวา่จ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จะตอ้งลด บริษัทจดัการจะจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่หรือลดจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีเหลืออยูน้ั่นและจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองเป็นจ านวนเท่ากบัส่วนต่างของราคาท่ีขาดอยู ่แลว้แต่กรณี 

เพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่กองทุนเปิด เวน้แต่การท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ

ควบคุมได ้เช่น ราคาหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดครั้งสุดทา้ยของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยหรือศนูยซ้ื์อขาย

หลกัทรพัยไ์ม่ถูกตอ้ง และผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองวา่มสีาเหตุดงักล่าว  
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ในกรณีท่ีบริษัทจดัการตอ้งชดเชยราคาเป็นเงินใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนหรือผูข้ายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมลูคา่ไม่ถึง

หน่ึงรอ้ยบาท บริษัทจดัการอาจน าเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกท่ีมีการจา่ยเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน แต่ถา้

บุคคลดงักล่าวไม่มีสถานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ บริษัทจดัการจะชดเชยราคาใหแ้ลว้เสร็จภายใน 5 วนัท าการนับ

แต่วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชน์รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงัและรายงานการชดเชยราคา  

การจา่ยเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาใหแ้ก่ผูข้ายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผูซ้ื้อหน่วยลงทุนตาม 2(ก) 

บริษัทจดัการอาจจา่ยเงินของบริษัทจดัการเองแทนกองทุนเปิดก็ได ้ 

4. บริษัทจดัการจะรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง เช่น คา่ใชจ้า่ยในการประกาศ

การแกไ้ขราคาตามขอ้ 2(3) ในหนังสือพิมพ ์ค่าออกเช็ค ค่าใชจ้า่ยในการจดัส่งเงินชดเชยราคาใหแ้ก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุน

และผูข้ายคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ เวน้แต่ในกรณีท่ีราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้งมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่อาจ

ควบคุมได ้

 

17. ช่ือผูเ้ก่ียวขอ้ง :  

 

17.1. ช่ือบริษัทจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

 

17.2. ช่ือผูด้แูลผลประโยชน์ :  

ช่ือ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  

 

17.3. ช่ือผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

 

17.4. ช่ือของผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

17.5. ท่ีปรึกษา :  

 

17.6. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ  

ช่ือ : นายพจน์ อศัวสนัติชยั  

ช่ือ : นายธนะวุฒิ พบิลูยส์วสัด์ิ  

ช่ือ : นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

ช่ือ : นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

ช่ือ : นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล 

ช่ือ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ 

ช่ือ : นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์ 
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ช่ือ : นางสาวธญัพร  ตั้งธโนปจยั 

ช่ือ : นางสาวอริสา ชุมวสิตูร 

ช่ือ : นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผูส้อบบญัชี) :  

17.7. การแต่งตั้งคณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

 

18. รอบระยะเวลาบญัชีประจ  าปีของกองทุนรวม :  

 

18.1. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี : วนัท่ี  เดือน  

 

18.2. วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก : วนัท่ี  

 

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชี ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วนัจดทะเบียนกองทุน  

วนัท่ีส้ินสุดรอบบญัชีครั้งแรก ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วนัจดทะเบียนกองทุน  

 

19. การขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน และวิธีการแกไ้ขโครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น ในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ 

หากมิไดก้ระท าตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของ

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวม จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผูถื้อ

หน่วยลงทุนดงักล่าวไม่เกินรอ้ยละ 55 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการ บริษัทจดัการ

จะตอ้งส่งเอกสารหลกัฐานเกี่ยวกบัการขอมติและการนับมติไปยงัผูด้แูลผลประโยชน์กองทุน เพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์

กองทุนรบัรองผลการนับมติน้ัน 

ในการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถด าเนินตามมติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้เน่ืองจาก

ขอ้จ ากดัในการนับคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑท่ี์

เกี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการอาจด าเนินการขอรบั

ความเห็นชอบจากส านักงานตามแนวทางท่ีทางส านักงานก าหนดได ้

ในกรณีท่ีการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนรวมหรือวธีิจดัการไดก้ระท าตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัท

จดัการจะแจง้ใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีไดม้ีมติใหแ้กไ้ข และบริษัทจดัการ

แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุน หรือวธีิการจดัการไปยงัผูถื้อหน่วยลงทุนทุกคน และประกาศใน

หนังสือพิมพร์ายวนัแห่งทอ้งถ่ินอยา่งน้อย 1 ฉบบัภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. และวนัท่ีไดม้ีมติใหแ้กเ้พิ่มเติมแลว้แต่กรณี  
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บริษัทจดัการอาจจะด าเนินการเพิ่มจ านวนเงินทุนของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีกฎหมาย ก.ล.ต.ก าหนด โดยถือวา่ไดร้บั

ความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้  

 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบงัคบัของมติดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด

ในขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การขอมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการเป็นไป

ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 129 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

 

20. ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ :  

20.1 การถือหน่วยลงทุนเกินหน่ึงในสาม  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมด  ในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกินกว่า

หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด และด าเนินการแกไ้ขสดัส่วนการถือหน่วยลงทุนของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันใหม้ีจ านวนไม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ

กองทุนรวมน้ันภายในระยะเวลาท่ีประกาศก าหนด หรือด าเนินการเลิกกองทุนรวมน้ันทนัที เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตาม

ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ท่ี ทน. 46/2556  เร่ือง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุน

รวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 

20.2 การรบัผลประโยชน์ตอบแทน เน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น  

บริษัทจดัการอาจรบัผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อกองทุนจากบุคคลท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการ อนัเน่ืองจากการใชบ้ริการของ

บุคคลดงักล่าวในการจดัการกองทุนได ้แต่ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนท่ีรบัไวน้ั้นตอ้งเป็นทรพัยสิ์นท่ีมีมลูคา่ในทางเศรษฐกิจ และตอ้งเกี่ยวกบับทบาทโดยตรง

ของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

(2) ตอ้งไม่มีพฤติกรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบริษัทจดัการใชบ้ริการของบุคคลน้ันบ่อยครั้งเกินความจ าเป็น เพื่อใหก้องทุน

ไดร้บัประโยชน์จากบุคคลดงักล่าว  

ในการจดัสรรผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึงใหแ้ก่กองทุนท่ีอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของบริษัทจดัการ บริษัทจดัการ

ตอ้งกระท าดว้ยความเป็นธรรมและค านึงถึงลกัษณะและประเภทหลกัทรพัยท่ี์อาจมีไวไ้ดข้องกองทุนน้ันดว้ย 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทจดัการไม่สามารถรบัผลประโยชน์ตอบแทนเน่ืองจากการท่ีกองทุนใชบ้ริการบุคคลอื่น (“Soft 

Commission”) เพื่อประโยชน์ของบริษัทจดัการได ้เวน้แต่เป็นการรบัผลประโยชน์ตามเทศกาลท่ีเป็นประเพณีนิยม

ตามแนวทางปฏบิติัท่ีบริษัทจดัการประกาศไวภ้ายในบริษัท ซ่ึงผูถื้อหน่วยลงทุนอาจขอดแูนวทางน้ีไดท่ี้บริษัทจดัการ 

20.3 ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบั FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 

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

(ซ่ึงต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบบัดงักล่าวก าหนดให้

สถาบนัการเงินท่ีไม่ใช่สญัชาติอเมริกนันอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงาน

ขอ้มลูเก่ียวกบับญัชีของบุคคลท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีใหก้บัประเทศสหรฐัอเมริกา (ซ่ึงรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติ

บุคคล สญัชาติอเมริกนั ผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูถ่าวรในสหรฐัอเมริกา และผูซ่ึ้งมีถ่ินท่ีอยูท่างภาษีในสหรฐัอเมริกา) ซ่ึงเปิดหรือ

มีไวก้บั FFI น้ัน นอกจากน้ียงัปรากฏดว้ยว่าในปัจจุบนัมรีฐับาลในหลายประเทศก าลงัด าเนินการออกกฎหมายท่ีมี
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ขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑใ์นลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบั FATCA (ซ่ึงต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดงักล่าววา่ 

“กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง”) 

กองทุนรวมและบริษัทจดัการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซ่ึงถูกก าหนดใหต้อ้งเขา้ผกูพนัตนกบัหน่วยงาน

สรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกาโดยมีหน้าท่ีตอ้งรายงานขอ้มลูและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสญัชาติอเมริกนั

และบุคคลท่ีมีลกัษณะตามหลกัเกณฑท่ี์ FATCA ก าหนด หน้าท่ีในการตรวจสอบขอ้มลูลกูคา้เพื่อหาความสมัพนัธข์อง

ลกูคา้กบัประเทศสหรฐัอเมริกา และรวมถึงหนา้ท่ีในการก าหนดใหล้กูคา้บางประเภทตอ้งจดัท าเอกสารยนืยนัตนตาม

หลกัเกณฑข์อง FATCA เป็นตน้ 

ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิติัตามหลกัเกณฑข์อง FATCA (กล่าวคอื มี

สถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมน้ันจะไดร้บัผลกระทบท่ีส าคญั

ในสองกรณี คือ 

(1)  ตอ้งถูกหกัเงินในอตัรา 30 % ของเงินท่ีกองทุนรวมจะไดร้บัจากรายได ้ผลประโยชน์หรือเงินจากการขาย

ทรพัยสิ์นทางการเงินในประเทศสหรฐัอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 

2557 เป็นตน้ไป และเงินลงทุนทางออ้มในทรพัยสิ์นทางการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกา (Pass-thru) ซ่ึง

อาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกบัสถาบนัการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรฐัอเมริกา ซ่ึงจะเร่ิมตน้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2560 เป็นตน้ไป โดย FATCA ก าหนดใหส้ถาบนัการเงินของประเทศสหรฐัอเมริกาและ FFI ท่ีเขา้ร่วมผกูพนัตน

ตามขอ้ก าหนดของ FATCA (ซ่ึงรวมถึงธนาคารและสถาบนัการเงินในประเทศไทย ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 

ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน) มีหน้าท่ีด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจ่ายดงักล่าวก่อนช าระใหก้บั

กองทุนรวมท่ีเป็น NPFFI  

(2)  ธนาคารและสถาบนัการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น 

และผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ท่ีเขา้ร่วมผกูพนัตามขอ้ก าหนดของ FATCA อาจจะปฏเิสธ

หรือระงบัการท าธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจกบักองทุนรวมหรือบริษัทจดัการ ซ่ึงอาจ

ท าใหก้องทุนรวมไม่สามารถด าเนินการลงทุนต่อไปได ้และ/หรือด าเนินการลงทุนไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ 

รวมถึงอาจท าใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถท ารายการผ่านทางผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน

ไดอ้ีกต่อไป  

เพื่อมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนรวมไดร้บัผลกระทบในการด าเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรกัษาประโยชน์ของผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจดัการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจดัการ) จึงเขา้ผกูพนัตนเพื่อปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง  และเพื่อใหบ้ริษทัจดัการและกองทุนรวมสามารถปฏบิติัตามภาระ

ผกูพนัภายใตข้อ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์องกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งได ้บริษัทจดัการและกองทุนรวม (ซ่ึง

รวมทั้งผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบัการปฏบิติังานของกองทุน เช่น ผูด้แูลผลประโยชน์ ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น และผูส้นับสนุนการขาย

และรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการด าเนินการดงัน้ี 

(1)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด) ใหค้ ายนิยอมบริษัทจดัการและกองทุนและตวัแทนในการน าส่งขอ้มลู (เช่น 

ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของสหรฐัอเมริกา จ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จ านวนเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลท่ีไดร้บั เป็นตน้)ท่ีมีอยูใ่นบญัชีทั้งหมดของผูถื้อหน่วยลงทุนน้ันกบับริษัทจดัการ 

ใหก้บัหน่วยงานของรฐัทั้งในและต่างประเทศ ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

(2)  รอ้งขอใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนน าส่งขอ้มลู เอกสาร และ/หรือค ายนิยอม เพิ่มเติม เพื่อยนืยนัหรือพิสจูน์ทราบความ

เกี่ยวขอ้งกบัประเทศสหรฐัอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสญัชาติอเมริกนัหรือการใหข้อ้มลูตาม

หวัขอ้ท่ีก าหนดไวใ้นแบบฟอรม์ของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรฐัอเมริกา หรือการแจง้ปรบัปรุงขอ้มลู
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เมื่อขอ้มลูท่ีเคยใหไ้วม้ีการเปล่ียนแปลง เป็นตน้ รวมถึงน าส่งหลกัฐานเพื่อยนืยนัการเขา้ร่วมใน FATCA หรือ

กฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง (ในกรณีท่ีเป็นลกูคา้สถาบนัการเงิน) ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

ขอ้ก าหนดของกฎหมายดงักล่าว 

(3)  ด าเนินการอื่นใดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพื่อเป็นการป้องกนัและลดผลกระทบท่ีจะเกิดต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อใหก้องทุนหรือผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บัประโยชน์เพิ่มขึ้ นหากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง

ขา้งตน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนปฏเิสธการด าเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรบัภายในระยะเวลาท่ีบริษัทจดัการ

ก าหนด บริษัทจดัการขอสงวนสิทธิในการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งดงัต่อไปน้ีตามความจ าเป็นและ

ความเหมาะสม โดยถือว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวรบัทราบ 

การด าเนินการตามท่ีบริษัทจดัการแจง้น้ีแลว้ และ/หรือไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลงท่ีไดร้ะบุไวใ้นค าขอเปิดบญัชี   

(1)   ไม่รบัค าสัง่ซ้ือ/ สบัเปล่ียน/ โอน หน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(2)   ระงบัหรือหยุดใหบ้ริการ และด าเนินการคืนเงินลงทุนตามมลูค่าหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าว 

(3) ด าเนินการหกัเงิน ณ ท่ีจา่ยจากรายไดเ้งินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินท่ีช าระคา่ขายคืนหน่วยลงทุนของผูถื้อ

หน่วยลงทุนรายน้ันได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี 

ตอ้งไม่ขดักบักฎหมายของประเทศไทย 

(4) ด าเนินการอื่นใดอนัเป็นการป้องกนัหรือลดผลกระทบ หรือท าใหก้องทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนโดยรวมไดร้บั

ประโยชน์เพิ่มขึ้ น หากมีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งขา้งตน้ 

การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นความจ าเป็น และเป็นการรกัษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระท า

เพื่อหลีกเล่ียงมิใหบ้ริษัทจดัการและกองทุนมีการด าเนินการท่ีไม่สอดคลอ้งขอ้บงัคบัของ FATCA และกฎหมาย

ต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งอนัจะท าใหก้องทุนอาจตอ้งถูกหกั ณ ท่ีจา่ย หรือถูกปิดบญัชีธนาคารตามท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ ซ่ึง

ในทางปฏบิติับริษัทจดัการจะเลือกด าเนินการเฉพาะผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีเขา้ขา่ยเป็นพลเมืองของประเทศสหรฐัอเมริกา

(หรือเป็นบุคคลตามท่ีกฎหมายต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งก าหนด)เท่าน้ัน  

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ก าหนดเพื่อรองรบัการด าเนินการตามท่ีบริษทัจดัการไดส้งวนสิทธิ

ไวข้า้งตน้ บริษัทจดัการ(รวมถึงผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง) จะด าเนินการตามขอ้ก าหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจน าส่ง

ขอ้มลูของผูถื้อหน่วยลงทุนไปยงัหน่วยงาน หรือด าเนินการอื่นใดท่ีราชการก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอ้งขอต่อผูถื้อ

หน่วยลงทุน 

21. การด าเนินการกรณีบริษทัจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศก าหนด : 

 

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการไม่สามารถด ารงเงินกองทุนไดต้ามท่ีประกาศก าหนด บริษัทจดัการจะด าเนินการเพื่อเปล่ียนให้

บริษัทจดัการรายอื่นเขา้จดัการกองทุนรวมแทนดว้ยวธีิการขอรบัความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. หรือ ขอมติโดย

เสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 50 ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมภายใน 15 วนันับแต่วนัท่ีรูห้รือควรรูว้า่ไม่สามารถด ารงเงินกองทุนได ้ ทั้งน้ี 

หากมีเหตุจ าเป็นและสมควร บริษัทจดัการอาจขอใหส้ านักงาน ก.ล.ต. พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได ้โดยการ

คดัเลือกบริษัทจดัการกองทุนรวมรายใหม่จะค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในกรณีท่ีมี
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ค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นจากการเปล่ียนบริษัทจดัการ บริษัทจดัการรายเดิมจะเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายดงักล่าว หากบริษัท

จดัการไม่สามารถด าเนินการไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัจดัการจะด าเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป 

 

22. มาตรการเยยีวยากรณีบรษิทัจดัการปฏิบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการอนุมตัิใหจ้ดัตั้งกองทุนรวม

เป็นการทัว่ไป :  

ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิติัตามหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการอนุมติัใหจ้ดัตั้งกองทุนรวมแบบเป็น

การทัว่ไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏบิติัน้ันก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผูล้งทุน บริษัทจะแกไ้ข

เยยีวยาความเสียหายโดยไม่ชกัชา้ โดยในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาทระหวา่งบริษัทและผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทยนิยอมใหน้ า

ขอ้พิพาทเขา้สู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  

 

23. ผลบงัคบัของโครงการจดัการกองทุนรวม :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามโครงการจดัการกองทุนรวม ขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการกองทุนรวม และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ และค าสัง่ท่ีออกโดย

อาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ีขอ้ก าหนดในโครงการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย 

ประกาศ กฎ หรือค าสัง่ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือ

ค าสัง่น้ัน ใหถื้อว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามโครงการแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามท่ีระบุไวใ้นโครงการจดัการกองทุนรวม โดย

ผูด้แูลผลประโยชน์มีอ านาจลงนามในขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม ทั้งน้ี การลงนาม

ในขอ้ผกูพนัของผูด้แูลผลประโยชน์ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งโดยชอบ ใหถื้อวา่ผกูพนัผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวง 

 

การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจดัการ

กองทุนรวมน้ี ไม่วา่ในทอดใด ๆ ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในโครงการจดัการ

กองทุนรวมและขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนและบริษัทจดัการกองทุนรวม 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แหง่

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม 
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ขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ  ากดั 

1. บริษทัจดัการ :  

 

ช่ือ : บริษัท หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย จ ากดั  

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

10400 โทรศพัท ์0 2673 3999 โทรสาร 0 2673 3900  

 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

1. สิทธิของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการมสิีทธิดงัน้ี  

(1) รบัค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน ค่าปรบักรณีขายคืนหน่วยลงทุน

ก่อนระยะเวลาถือครองท่ีก าหนดในโครงการ (ถา้มี) ค่าธรรมเนียมในการจดัการกองทุนและคา่ธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย 

และหรือ เงินตอบแทนอื่นใด ตามอตัราท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยท่ีเรียกเก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผู้

ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(2) ปฏเิสธการจองซ้ือหรือสัง่ซ้ือ หรือสัง่ขาย หรือหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืน หรือค าสัง่สบัเปล่ียนหน่วยลงทุน

ตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(3) เล่ือนก าหนดการช าระคืนเงินค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นโครงการ  

(4) รบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนดว้ยทรพัยสิ์นอื่นแทนการช าระหน้ีดว้ยเงินสดตามตราสารแห่งหน้ีตามท่ีระบุไวใ้น

โครงการ  

(5) ช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนเป็นหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ “การช าระค่า

รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

(6) สิทธิอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนด  

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ  

บริษัทจดัการมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบดงัน้ี  

(1) การจดัตั้ง เปล่ียนแปลง เพิม่เติมและจดทะเบียนกองทุน  

(ก) ยืน่ค าขอจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นเงินไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อ

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

(ข) ขอรบัใบแทนหลกัฐานการรบัจดทะเบียนกองทรพัยสิ์นเป็นกองทุนเปิดต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดย

เสียค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด ในกรณีท่ีหลกัฐานดงักล่าวสญูหายหรือถูก

ท าลาย  

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

(ง) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมจ านวนและมลูค่าหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ณ วนัท าการสุดทา้ยของเดือน ใหแ้ก่

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวนัท่ี 20 ของเดือนถดัไป  

(จ) แจง้การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้มลูท่ีไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ ยกเวน้การเพิ่มจ านวนเงินทุนจดทะเบียนและการแกไ้ขเพิ่มเติม

จ านวนและมลูคา่หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนใหแ้ก่ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 

5 วนัท าการนับแต่วนัท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมน้ัน  

(ฉ) เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือ วธีิจดัการกองทุนภายใตห้วัขอ้ "วิธีการแกไ้ข

โครงการจดัการกองทุนรวม หรือแกไ้ขวิธีการจดัการ"  
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(ช) จดัท าหนังสือช้ีชวนใหม่ทุกรอบปีบญัชีเพื่อแสดงขอ้มลูเก่ียวกบักองทุน ณ วนัส้ินปีบญัชี และส่งใหแ้ก่ส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วนั นับแต่วนัส้ินปีบญัชีน้ัน  

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

(ฌ) ด าเนินการเลิกกองทุนตามหวัขอ้ “การเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม” และ “การด าเนินการของบริษัทจดัการ

เมื่อเลิกโครงการจดัการกองทุนรวม”  

(ญ) จดัใหม้ีการช าระบญัชีตามหวัขอ้ "การช าระบญัชีกองทุนรวม และวธีิการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อ

เลิกโครงการ"  

(2) การบริหารกองทุน  

(ก) จดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการท่ีไดร้บัอนุมติั ตลอดจนขอ้ผกูพนัระหวา่งบริษัทจดัการและผูถื้อ

หน่วยลงทุนอยา่งเคร่งครดั  

(ข) น าเงินของกองทุนไปลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น หรือหาดอกผลโดยวธีิอื่น และซ้ือ ขาย ซ้ือลด ขายลด ไถ่

ถอน จ าหน่าย สัง่โอน รบัโอน เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมหลกัทรพัย ์หรือ ฝาก ถอน ทรพัยสิ์นท่ีลงทุนไวน้ั้นตามท่ีบริษัท

จดัการเห็นสมควร โดยลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย วตัถุประสงค ์และนโยบายการลงทุนของโครงการ

ท่ีไดร้บัอนุมติั ทั้งน้ี โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นหลกั  

(ค) จดัใหม้ีการฝากทรพัยสิ์นของกองทุนไวก้บัผูด้แูลผลประโยชน์  

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

หลกัทรพัย ์ 

(จ) จดัใหม้ีการรบัและจา่ยค่าธรรมเนียม ค่าใชจ้า่ย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุน

ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการจดัการของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "คา่ธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายท่ีเรียก

เก็บจากผูส้ัง่ซ้ือหรือผูถื้อหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"  

(ฉ) เบิกจ่ายเงินของกองทุนส าหรบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานของกองทุนภายใตห้วัขอ้ "ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ย

ท่ีเรียกเก็บจากกองทุนรวม"  

(ช) ก าหนดราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัย ์หรือทรพัยสิ์นของกองทุน ดว้ยความเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อ

ใชใ้นการค านวณทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน ในกรณีท่ีบริษัทจดัการสามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าวธีิการค านวณมลูคา่

ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมไม่เหมาะสมกบัสภาวการณใ์น

ขณะท่ีค านวณมลูคา่  

(ซ) เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการท่ีกองทุนถือหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ยู่เท่าท่ีจ าเป็น เพื่อรกัษา

ประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ฌ) ดแูล ติดตาม รกัษาสิทธิของกองทุน ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดี หรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหาย ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน  

(ญ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในการด าเนินการตามขอ้ “การรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนรวมดว้ยทรพัยสิ์น

อื่น”  

(3) การจดัท าบญัชีและการรายงาน  

(ก) จดัท าบญัชีแสดงการลงทุนของกองทุนไวโ้ดยถูกตอ้งครบถว้น  

(ข) จดัท ารายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนัและจดัส่งใหผู้ด้แูลผลประโยชน์ ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ค) จดัท ารายงานการซ้ือขายหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวนั และจดัส่งใหผู้ด้แูล

ผลประโยชน์ภายในทุกส้ินวนัท าการน้ัน  

(ง) ค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน ราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "วธีิการค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์
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และวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

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

(4) การขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนและงานทะเบียนหน่วยลงทุน  

(ก) จดัใหม้ีค าสัง่จองซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน หรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนซ่ึงมีลกัษณะเป็นไปตามท่ี

กฎหมาย ก.ล.ต. ก าหนด  

(ข) ขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีระบุในโครงการและหนังสือช้ีชวน  

(ค) จดัสรรหน่วยลงทุนตามวธีิการท่ีก าหนดในขอ้ "การจดัสรรหน่วยลงทุน" และ "การจดัสรรเงินใหแ้ก่ผูส้ัง่ขายคืน

หน่วยลงทุน"  

(ง) ด าเนินการจดัสรรจ านวนหน่วยลงทุนของกองทุนท่ีจะรบัซื้ อคืนจากผูถื้อหน่วยลงทุนตามส่วนตามหวัขอ้ “การ

เล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วย

ลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือ

ทรพัยสิ์นอื่นแทนเงิน”  

(จ) ด าเนินการยกเลิกจ านวนหน่วยลงทุนท่ีรบัซื้ อคืนซ่ึงไดร้บัการจดัสรรแลว้ในวนัท าการถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการท า

การซ้ือขายหน่วยลงทุนจ านวนน้ัน  

(ฉ) ด าเนินการชดเชยราคาตามหวัขอ้ "หลกัเกณฑแ์ละวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง"  

(ช) จดัใหม้ีและเก็บรกัษาไวซ่ึ้งสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศ

ก าหนด  

(ซ) เปิดบญัชีกองทุนและออกหนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุน  

(ฌ) ปิดบญัชีกองทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมิไดท้ าการซ้ือขายและไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยูใ่นบญัชีกองทุนตามท่ี

ระบุเง่ือนไขไวใ้นหวัขอ้ "การรบัซ้ือคืนหน่วยลงทุน"  

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

(ฎ) ขอความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ในกรณีท่ีจะด าเนินการตามขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขาย

คืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การช าระค่ารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนดว้ยหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นอื่น

แทนเงิน”  

(5) การแต่งตั้งบุคคลอื่น  

(ก) แต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์ซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. รวมถึงการเปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน

และแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์อืน่ตามเง่ือนไขในการเปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการ

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

(ข) แต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

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

ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี  

(ง) แต่งตั้งผูช้ าระบญัชีของกองทุน เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน ทั้งน้ีโดยความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต.  

(จ) แต่งตั้งหรือด าเนินการเป็นนายทะเบียนตามท่ีบริษัทจดัการเห็นสมควร  

(ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนท่ีปรึกษา (ถา้มี) ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นปรึกษาของบริษัทจดัการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้น

โครงการ  

(6) การด าเนินการอื่น ๆ  

(ก) กระท านิติกรรม หรือสญัญาใดๆ ในนามของกองทุน ซ่ึงบริษัทจดัการมีอ านาจกระท าไดภ้ายในขอบเขตของ

กฎหมาย  
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(ข) ปฏบิติัการอื่นๆ เพื่อใหบ้รรลุซ่ึงวตัถุประสงคข์องกองทุน และรกัษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนภายใต้

ขอบเขต หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ ทั้งน้ี จะปฏบิติัใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีปฏบิติัตามขอ้ผกูพนั โครงการจดัการกองทุนรวม กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกาศ กฎ หรือค าสัง่ท่ีออกโดยอาศยัอ านาจแห่งกฎหมายดงักล่าว ทั้งน้ี ในกรณีท่ี

ขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑใ์นกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่

ดงักล่าว หากบริษัทจดัการกองทุนไดด้ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือค าสัง่น้ัน ใหถื้อว่าบริษัท

จดัการกองทุนไดป้ฏบิติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ผกูพนัหรือโครงการจดัการกองทุนรวมแลว้  

 

เง่ือนไขการเปล่ียนบริษัทจดัการ :  

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนบริษัทจดัการกองทุนรวม ไม่วา่โดยค าสัง่ของส านักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบญัญติั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อใหบ้ริษัท

จดัการกองทุนรวมรายใหม่เขา้ท าหน้าท่ีต่อไปได ้ซ่ึงรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ใหแ้ก่บริษัทจดัการ

กองทุนรวมรายใหม ่ 

 

2. ผูด้แูลผลประโยชน ์:  

ช่ือ : ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีอยู ่: เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

2.1 สิทธิของผูด้แูลผลประโยชน์  

(1) ไดร้บัค่าตอบแทนจากกองทุนส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูด้แูลผลประโยชน์ตามสญัญาแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์  

(2) บอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาดงักล่าวโดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2.2 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  

(1) หน้าท่ีโดยทัว่ไป  

(ก) ดแูลใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีระบุไวใ้นโครงการภายใตห้วัขอ้ "สิทธิ หน้าท่ี 

และความรบัผิดชอบของบริษัทจดัการ" และขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนกบับริษัทจดัการโดย

เคร่งครดั  

(ข) รบัรองความถูกตอ้งในการค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิ และ มลูคา่หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วย

ลงทุนและราคารบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนท่ีบริษัทจดัการไดค้ านวณไวแ้ลว้ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "วิธีการค านวณ 

ก าหนดเวลาในการค านวณและการประกาศมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิ มลูค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลกัเกณฑ์

และวธีิการด าเนินการในกรณีท่ีมลูค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง" ของโครงการ  

(ค) ใหค้วามเห็นชอบราคาท่ีเป็นธรรมของหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นของกองทุน ในกรณีท่ีบริษทัจดัการแสดงใหเ้ห็นวา่

การค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย ก.ล.ต. หรือประกาศสมาคมไม่เหมาะสมกบั

สภาวะการณใ์นขณะท่ีค านวณมลูค่า  
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(ง) รบัรองขอ้มลูในรายงานการแกไ้ขราคายอ้นหลงั และรายงานการชดเชยราคาตามหวัขอ้ “หลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ด าเนินการในกรณีท่ีมลูคา่หน่วยลงทุนไม่ถูกตอ้ง”  

(จ) ช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือช าระผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นอื่นของกองทุนเป็นยอดรวมใหแ้ก่ผูถื้อ

หน่วยลงทุนโดยผ่านบริษัทจดัการตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(ฉ) จ่ายเงินเฉล่ียคืนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของผูช้ าระบญัชี  

(ช) รบัเงินค่าขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจดัการเพื่อเขา้บญัชีของกองทุน  

(ซ) แจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบหากบริษัทจดัการมิไดป้ฏบิติัตามกฎหมาย ก.ล.ต. ประกาศค าสัง่ หรือขอ้บงัคบัอื่นใดท่ี

ออกตามกฎหมาย ก.ล.ต.  

(ฌ) ด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีใหบ้ริษัทจดัการปฏบิติัตามหน้าท่ีของตนหรือฟ้องรอ้งเรียกค่าสินไหมทดแทนความ

เสียหายจากบริษัทจดัการ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้งปวงหรือเมื่อไดร้บัค าสัง่จากส านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(ญ) ใหค้วามเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทจดัการจะด าเนินการตามหวัขอ้ “การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน” หรือขอ้ “การไม่ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วย

ลงทุนท่ีไดร้บัไวแ้ลว้ หรือการหยุดรบัค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน” หรือ “การรบัช าระหน้ีเพื่อกองทุนรวม

ดว้ยทรพัยสิ์นอื่น”  

(ฎ) รบัฝากทรพัยสิ์นของกองทุนจนกวา่การช าระบญัชีกองทุนจะเสร็จสิ้ นดแูลและตรวจสอบใหผู้ช้ าระบญัชีปฏบิติัตาม

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

กฎหมาย ก.ล.ต. ใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายงานใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

(ฏ) ด าเนินการรบัและจ่ายเงินจากบญัชีของกองทุนในเวลาท่ีก าหนดตามค าสัง่ของบริษัทจดัการโดยผูด้แูล

ผลประโยชน์จะตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายใดๆท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีผูด้แูลผลประโยชน์ไม่สามารถด าเนินการรบัหรือ

จ่ายเงินไดท้นัเวลา  

(ฐ) ผูด้แูลผลประโยชน์จะตอ้งอนุญาตใหบ้ริษัทจดัการหรือผูต้รวจสอบบญัชีของกองทุนท าการตรวจสอบบญัชี

หลกัทรพัย ์บญัชีของกองทุน และเอกสารหลกัฐานอื่นของกองทุนไดภ้ายในเวลาท าการปรกติของผูดู้แลผลประโยชน์  

(ฑ) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีของกองทุน หรือผูส้อบบญัชีของผูด้แูลผลประโยชน์ หรือผูส้อบบญัชีอสิระ หรือผูช้ าระบญัชี

ของกองทุน หรือหน่วยงานผูม้ีอ านาจควบคุมผูด้แูลผลประโยชน์ ขอค าช้ีแจงไม่วา่จะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ก็ตาม

เกี่ยวกบัการกระท าการใดๆท่ีมผีลกระทบต่อบญัชีหลกัทรพัย ์หรือบญัชีของกองทุน หรือเร่ืองอืน่ใดเกี่ยวกบักองทุน 

ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยทนัทีและจะตอ้งท ารายงานเกี่ยวกบัค าขอดงักล่าวพรอ้มรายงาน

ขัน้ตอนการปฏบิติัท่ีผูด้แูลผลประโยชน์ไดก้ระท าไปแลว้ หรือท่ีจะกระท าต่อไปใหบ้ริษัทจดัการทราบโดยไม่ชกัชา้  

(ฒ) ด าเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการขออนุญาตน าเงินตราเขา้ออกประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ โดยจะตอ้ง

ปฏบิติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปริวรรตเงินตรา (ถา้มี)  

(ณ) ด าเนินการช าระราคาหลกัทรพัยข์องหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศโดยตรงหรือผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นใน

ต่างประเทศ (ถา้มี) 

(ด) รบัช าระเงินจากการขายหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและผลประโยชน์ของกองทุน อาทิ เงินปันผลและดอกเบ้ียจาก

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศผ่านทางผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ และด าเนินการส่งเงินกลบัมายงัประเทศไทยตาม

ค าสัง่ของบริษัทจดัการ รวมทั้งค านวณมลูค่าทรพัยสิ์นท่ีไปลงทุนในต่างประเทศเป็นเงินต่างประเทศและแปลงเป็นเงิน

บาทเพื่อค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุน (ถา้มี) 

(ต) น าส่งภาษีท่ีเกี่ยวเน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ (ถา้มี) 

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

ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือ 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) หน้าท่ีในการรบัฝาก และเก็บรกัษาทรพัยสิ์น  

(ก) รบัฝาก ดแูล เก็บรกัษา และบนัทึกทรพัยสิ์นของกองทุนโดยแยกทรพัยสิ์นของกองทุนออกจากทรพัยสิ์นของผูด้แูล

ผลประโยชน์และทรพัยสิ์นของบุคคลอื่นใดท่ีผูด้แูลผลประโยชน์ดแูลรกัษาอยูจ่นกว่าจะเลิกกองทุนพรอ้มทั้งดแูลใหก้าร

เบิกจ่ายทรพัยสิ์นของกองทุนเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นโครงการและในหนังสือช้ีชวนของกองทุน โดยตอ้งเก็บรกัษาหรือ

ฝากไวอ้ยา่งปลอดภยัท่ีผูด้แูลผลประโยชน์ ท่ีบริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั และท่ีธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เวน้แต่บริษัทจดัการจะอนุญาตหรือตกลงเป็นอยา่งอื่นทั้งน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีเก็บรกัษา

ทรพัยสิ์นตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากบริษัทจดัการ  

(ข) จดทะเบียนหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์นท่ีไดร้บัมอบมาและจ าเป็นตอ้งท าการจดทะเบียนต่อนายทะเบียน หรือบริษัท

ผูอ้อกหลกัทรพัยน้ั์น  

(ค) จดัใหม้ีการตรวจสอบทรพัยสิ์นของกองทุนและสถานท่ีเก็บรกัษาโดยจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบและตอ้ง

ยนิยอมใหต้วัแทนของบริษัทจดัการเขา้ร่วมในการตรวจสอบดงักล่าวดว้ย  

(ง) จดัท าบญัชีและรบัรองความถูกตอ้งของทรพัยสิ์นของกองทุนท่ีรบัฝากไว ้รวมทั้งจดัท าบญัชีแสดงการรบัจา่ย

ทรพัยสิ์นของกองทุน  

(จ) ดแูล ทวงถาม ติดตามทรพัยสิ์นหรือรกัษาสิทธิในทรพัยสิ์นของกองทุนเพื่อผลประโยชน์ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ 

การรบัเงินปันผล การรบัดอกเบ้ียและหรือหน่วยลงทุนและสิทธิประโยชน์อื่นใดท่ีกองทุนพึงจะไดร้บั รวมทั้งด าเนินการ

รบัหรือจ่ายเงินตามสิทธิน้ัน ๆ รวมทั้งแจง้ใหบ้ริษัทจดัการทราบในกรณีท่ีมีความจ าเป็นท่ีตอ้งป้องกนัการเสียสิทธิท่ีมี

อยูห่รือเกี่ยวขอ้งกบัหลกัทรพัยน้ั์น ๆ  

(ฉ) จดัใหม้ีผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศ (ถา้มี) 

(3) ส่งมอบ รบัมอบหลกัทรพัย ์ 

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

ช าระราคาหลกัทรพัย ์โดยตรวจสอบความสมบรูณ ์ความถูกตอ้งครบถว้นของหลกัทรพัยแ์ละทรพัยสิ์นก่อนด าเนินการ  

(ข) ส่งมอบและรบัมอบทรพัยสิ์นของกองทุนผ่านผูร้บัฝากทรพัยสิ์นในต่างประเทศตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ (ถา้มี)  

(ค) ติดตามดแูลใหผู้ร้บัฝากทรพัยสิ์นหรือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศรบัมอบ ส่งมอบทรพัยสิ์นของกองทุน

ตามค าสัง่บริษัทจดัการ (ถา้มี) 

(4) การรายงาน  

(ก) รายงานต่อบริษัทจดัการเกีย่วกบัเร่ืองดงัน้ี  

1 รายงานฐานะการลงทุนเป็นรายวนั  

2 รายงานรายละเอียดการรบัจา่ยจากบญัชีเงินสดและเงินฝากธนาคารพรอ้มยอดคงเหลือ ณ ส้ินวนัท าการขายหรือรบั

ซ้ือคืน และค านวณดอกเบ้ียคา้งรบั  

3 รายงานเกี่ยวกบัเงินลงทุนของกองทุนแยกตามประเภทของหลกัทรพัยแ์ละตามสถานภาพของหลกัทรพัยพ์รอ้ม

ค านวณดอกเบ้ียคา้งรบั (ถา้มี) เป็นรายวนั  

4 รายงานรายละเอียดเจา้หน้ีซ้ือหลกัทรพัยแ์ละลกูหน้ีค่าขายหลกัทรพัยเ์ป็นรายวนั  

5 รายงานเกี่ยวกบังบกระทบยอดบญัชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน  

6 รายงานเงินปันผลคา้งรบัของกองทุนทุกครั้งท่ีมีรายการเงินปันผลคา้งรบัเกิดขึ้ น  

7 รายงานอื่นใดท่ีบริษัทจดัการรอ้งขอและผูด้แูลผลประโยชน์ตกลงรบัด าเนินการให ้ทั้งน้ี โดยผูด้แูลผลประโยชน์

สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริการดงักล่าวจากกองทุนได ้ 

8 รายงานขอ้รอ้งขอของบริษัทจดัการซ่ึงยงัไม่ไดร้บัค าช้ีแจงทุกส้ินเดือน  

(ข) รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองดเวน้กระท าการจนกอ่ใหเ้กิด
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ความเสียหายต่อกองทุนหรือไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีตามมาตรา 125 แห่งกฎหมาย ก.ล.ต. ทั้งน้ี ภายใน 5 วนันับแต่

วนัท่ีผูด้แูลผลประโยชน์รูถึ้งเหตุการณด์งักล่าว  

(5) ความรบัผิดชอบของผูด้แูลผลประโยชน์  

ผูด้แูลผลประโยชน์จะรบัผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นแก่กองทุนหรือบริษัทจดัการในกรณีท่ีความเสียหายดงักล่าว

เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือกระท าผิดโดยจงใจหรือการไม่ปฏบิติัตามท่ีไดต้กลงไวก้บับริษัทจดัการ  

 

ผูด้แูลผลประโยชน์มีอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์ของกองทุน

รวมและตามพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซ่ึงรวมถึงหน้าท่ีดแูลรกัษาประโยชน์ของผู้

ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ ผูด้แูลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าท่ีด าเนินการตามท่ี

จ าเป็นเพื่อใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหมส่ามารถปฏบิติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าวรวมถึงการลง

ลายมือช่ือในหนังสือเพื่อรบัรองความถูกตอ้งและครบถว้นของส่ิงท่ีส่งมอบใหผู้ด้แูลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการ

เปล่ียนแปลงผูด้แูลผลประโยชน์ 

 

ในกรณีท่ีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการ งดเวน้กระท าการ หรือละเลยไม่ปฏบิติัหน้าท่ี ในการดแูลรกัษาประโยชน์ของ

ผูถื้อหน่วยลงทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนอาจใชสิ้ทธิตามมาตรา 132 ประกอบกบัมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ในการฟ้องรอ้งบงัคบัคดีกบัผูด้แูลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนทั้ง

ปวงได ้

 

ผูด้แูลผลประโยชน์ตอ้งไม่กระท าการอนัเป็นการขดักบัผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผูถื้อหน่วยลงทุน ไม่ว่าการ

กระท าน้ันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผูด้แูลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผูอ้ื่น เวน้แต่เป็นการเรียกค่าตอบแทน

ในการท าหน้าท่ีเป็นผูด้แูลผลประโยชน์ หรือเป็นการด าเนินการในลกัษณะท่ีเป็นธรรมและไดเ้ปิดเผยขอ้มลูใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนทราบก่อนอยา่งเพียงพอแลว้ โดยผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดท้ราบขอ้มลูดงักล่าวมิไดแ้สดงการคดัคา้น 

 

ในกรณีท่ีการด าเนินการใดตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ด าเนินการขอมติ ให้

ผูด้แูลผลประโยชน์มีอ านาจด าเนินการตามท่ีจ าเป็นเพื่อขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุนได ้ 

 

เง่ือนไขการเปล่ียนผูด้แูลผลประโยชน์ :  

บริษัทจดัการจะเปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหน่ึงหรือทั้งหมดดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ี โดยไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(1) เมื่อบริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง มคีวามประสงคจ์ะบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูดู้แล

ผลประโยชน์โดยบอกกล่าวใหอ้กีฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรไม่น้อยกว่า 90 วนั  

(2) มีค าสัง่ศาลใหผู้ด้แูลผลประโยชน์เป็นผูล้ม้ละลาย  

(3) ในกรณีท่ีบริษัทจดัการหรือผูด้แูลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏบิติัตามหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีตกลงไว ้

ผูด้แูลผลประโยชน์หรือบริษัทจดัการอาจบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์ได ้โดยบอกกล่าวใหอ้ีกฝ่ายหน่ึง

ทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษรเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 30 วนั  

(4) ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัการโครงการหรือมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงกฎหมาย ก.ล.ต. หรือ

กรณีอื่นใดอนัจะมีผลใหบ้ริษัทจดัการและผูด้แูลผลประโยชน์ไม่สามารถตกลงท่ีจะแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบั

ประกาศ ค าสัง่ ระเบียบ และขอ้บงัคบัดงักล่าว ทั้งน้ี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีผลใหเ้ป็นการเพิ่ม
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ภาระหน้าท่ีแก่ผูด้แูลผลประโยชน์ และผูด้แูลผลประโยชน์ไม่ประสงคจ์ะรบัหนา้ท่ีดงักล่าวต่อไป ผูด้แูลผลประโยชน์มี

สิทธิบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์ไดโ้ดยบอกกล่าวใหบ้ริษัทจดัการทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณอ์กัษร

เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 90 วนั  

(5) ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนมมีติโดยเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกวา่กึ่งหน่ึงของจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดตามทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนเรียกรอ้งใหม้ีการเปล่ียนแปลงผูด้แูล

ผลประโยชน์  

(6) ในกรณีท่ีผูด้แูลผลประโยชน์มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามกฎหมาย ก.ล.ต. เร่ือง คุณสมบติัของผูด้แูลผลประโยชน์

ของกองทุนรวมในภายหลงั บริษัทจดัการจะด าเนินการใหผู้ด้แูลผลประโยชน์จดัการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 15 วนั นับ

แต่วนัท่ีบริษัทจดัการทราบเหตุดงักล่าว โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแกไ้ขดงักล่าวใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทราบ ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท่ีแกไ้ขเสร็จสิ้ น ในกรณีท่ีผูด้แูลผลประโยชน์มิไดท้ าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดดงักล่าว บริษัทจดัการจะด าเนินการขออนุญาตเปล่ียนตวัผูด้แูลผลประโยชน์ต่อส านักงาน

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

คณะกรรมการ ก.ล.ต. แลว้ บริษัทจดัการจะแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์อื่นแทนผูด้แูลผลประโยชน์เดิมโดยพลนั  

(7) ในกรณีท่ีผูด้แูลผลประโยชน์น าขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัการจดัการกองทุน หรือขอ้มลูอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งไปเปิดเผย 

หรือใชใ้นทางท่ีก่อหรืออาจจะกอ่ใหเ้กิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อใหเ้กิดประโยชน์แกผูด้แูลผลประโยชน์เอง 

บริษัทจดัการสามารถบอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์ไดท้นัที  

เน่ืองจากพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้องทุนรวมตอ้งมีผูด้แูลผลประโยชน์ 

ดงัน้ัน ในกรณีท่ีผูด้แูลผลประโยชน์หมดหน้าท่ีลงตามขอ้ 2 ผูด้แูลผลประโยชน์น้ันจะตอ้งท าหนา้ท่ีผูด้แูลผลประโยชน์

ของกองทุนต่อไปอยา่งสมบรูณจ์นกว่าการโอนทรพัยสิ์นและเอกสารหลกัฐานทั้งหมดของกองทุนน้ัน ตลอดจนถึงการ

ด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้ารโอนทรพัยสิ์นและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบรอ้ยใหแ้ก่ผูด้แูลผลประโยชน์

รายใหม่จะเสร็จส้ิน และผูด้แูลผลประโยชน์รายใหม่สามารถท าหน้าท่ีไดท้นัที หรือปฏบิติัตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ 

ทั้งน้ี ตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ก.ล.ต.  

 

ในกรณีผูด้แูลผลประโยชน์กระท าการอนัเป็นการขดัแยง้กบัประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไม่เขา้

ขอ้ยกเวน้ใหก้ระท าได ้หากเป็นกรณีท่ีมีนัยส าคญัและไม่สามารถแกไ้ขใหห้มดไป ใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมมีอ านาจ

บอกเลิกสญัญาแต่งตั้งผูด้แูลผลประโยชน์ได ้ 

 

สถานท่ีเก็บรกัษาทรพัยสิ์นกองทุนรวม :  

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 333 ถนนสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 และหรือ 

บริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม 10400 และหรือ  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขนุพรหม กรุงเทพมหานคร 10200  

 

3. ผูส้อบบญัชี :  

ช่ือ : นายพีระเดช  พงษ์เสถียรศกัด์ิ 

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนน

ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  
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ช่ือ : นาย พจน์ อศัวสนัติชยั  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนน

ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นาย ธนะวุฒิ พบิลูยส์วสัด์ิ  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนน

ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาววนันิสา งามบวัทอง 

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนน

ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

ช่ือ : นางสาวสุลลิต อาดสว่าง  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนน

ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนน

ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

ช่ือ : นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนน

ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600 

ช่ือ : นางสาวพจนรตัน์ ศิริพิพฒัน์  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนน

ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาวธญัพร  ตั้งธโนปจยั  

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนน

ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาวอริสา ชุมวสิตูร 

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนน
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ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

ช่ือ : นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์ 

ท่ีอยู ่: บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรพัย ์(ประชาช่ืน 20) เลขท่ี 178 ถนน

ประชาช่ืน แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  

โทรศพัท ์0 2555 0600  

หรือบุคคลอืน่ท่ีไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศวา่ดว้ยการใหค้วามเห็นชอบผูส้อบบญัชี โดยบริษัทจดัการจะแจง้ให้

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ  

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :  

ช่ือ : ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

ท่ีอยู ่: ส่วนบริการนายทะเบียนและปฏบิติัการบญัชีทรพัยสิ์น ฝ่ายบริการธุรกจิหลกัทรพัย ์(ธล.) ชั้น 19 เลขท่ี 1 

ซอยราษฎรบ์รูณะ 27/1 ถนนราษฎรบ์รูณะ แขวงราษฎรบ์รูณะ เขตราษฎรบ์รูณะ กรุงเทพฯ 10140 

 

5. ผูจ้ดัจ  าหน่าย :  

ไม่มี  

 

6. ผูส้นบัสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืน :  

ช่ือ : ธนาคาร กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน)  

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

และสาขาต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  

 

บริษัทจดัการอาจแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน

ในภายหลงั โดยบริษัทจดัการจะแจง้การแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนใหส้ านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผูส้นับสนุนการ

ขายหน่วยลงทุนดงักล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไดใ้หค้วามเห็นชอบ

เพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง

จะตอ้งปฏบิติังานไดภ้ายใตร้ะบบงานเดียวกนักบัผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท่ีปฏบิติัหนา้ท่ีอยูก่่อนแลว้  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

6.1 สิทธิของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน  

(1) ไดร้บัค่าธรรมเนียมส าหรบัการท าหนา้ท่ีเป็นผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนตามสญัญาทางธุรกิจเกี่ยวกบัการ

ขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดของบริษัทจดัการ  

(2) บอกเลิกสญัญาทางธุรกิจเกีย่วกบัการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดของบริษัทจดัการกบัผูส้นับ

สนับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

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

รวมทั้งด าเนินการดว้ยความร่วมมือของบริษัทจดัการในการเผยแพร่มลูค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารบั

ซ้ือคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งขอ้มลูและเอกสารอนัจ าเป็น  

(2) แจกจ่าย เผยแพร่ หนังสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือช้ีชวนส่วนสรุปขอ้มลูส าคญัท่ีผูล้งทุนควรทราบ 

คู่มือผูล้งทุน ค าขอเปิดบญัชีกองทุน ค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุน ค าสัง่ขายหน่วยลงทุน ค าขอใชบ้ริการซ้ือขายหน่วยลงทุน

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ค าขอใชบ้ริการสบัเปล่ียนหน่วยลงทุนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือเอกสารการเปิดเผยขอ้มลู

เกี่ยวกบักองทุนท่ีจ าหน่าย หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักองทุน ใหแ้ก่ผูส้นใจจะลงทุน ตามท่ีบริษัทจดัการได้

จดัเตรียมให ้ 

(3) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะจดัท าหรือใชเ้อกสารใด ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทจดัการ หรือ

กองทุน ซ่ึงบริษัทคู่สญัญาหรือบุคคลอื่นใดเป็นผูจ้ดัท าขึ้ น ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนจะเป็นผูร้บัผิดชอบในความ

เสียหายท่ีเกิดขึ้ นเน่ืองจากเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าวน้ันเองทั้งส้ิน  

(4) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของผูล้งทุนจะตอ้งท าสญัญากบัผูล้งทุนท่ีครอบคลุม

ขอบเขตการใหบ้ริการ สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของบริษัทนายหน้า และตอ้งไม่มีขอ้ความท่ีปฏเิสธความ

รบัผิดชอบต่อลกูคา้จากการกระท าหรือละเวน้การกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผูส้นับสนุนการขายหน่วย

ลงทุนหรือพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงการเปิดเผยใหผู้ล้งทุนทราบในกรณีท่ีปฏบิติัแตกต่าง

จากการซ้ือกบับริษัทจดัการโดยตรง  

(5) กรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus 

Account) ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีปฏบิติั ดงัน้ี  

(ก) มีระบบในการปฏบิติังานท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ลกูคา้จะไดร้บัการปฏบิติัอยา่งสุจริตและเป็นธรรมเกี่ยวกบัการจดัท า

บญัชีรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงไม่เปิดเผยช่ือ  

(ข) ตรวจสอบหรือด าเนินการใหม้ีการตรวจสอบว่า มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชี Omnibus Account 

ถือหน่วยลงทุนของกองทุนใดเกินกว่าหน่ึงในสาม ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด  

(ค) แจง้บริษัทจดัการจะทราบโดยทนัทีเมื่อปรากฏวา่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดในบญัชีน้ันถือหน่วยลงทุนของ

กองทุนใดเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมด  

(ง) ไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ันในส่วนท่ีเกินกวา่หน่ึงในสาม ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนใด รวมในจ านวนเสียงในการขอมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนในบญัชีดงักล่าว  

(จ) ในกรณีท่ีผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนประสงคจ์ะปฏบิติัต่อลกูคา้ในเร่ืองใด ซ่ึงมีผลท าใหล้กูคา้ไดร้บัเง่ือนไข

หรือสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยช่ือ ผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนตอ้งแจง้ให้

ผูล้งทุนทราบ และจดัใหม้ีหลกัฐานท่ีแสดงวา่ ผูล้งทุนไดท้ราบและยอมรบัเง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เท่าเทียมกนั

น้ันแลว้ โดยเง่ือนไขตอ้งไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต.  

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

รายท่ีเปิดบญัชีกองทุนผ่านผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน และผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนมีหน้าท่ีปรบัปรุงขอ้มลู

ดงักล่าวใหเ้ป็นปัจจบุนัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(7) ใหข้อ้มลูหรือเอกสารใด ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจลงทุน รวมทั้งการแจง้สิทธิต่าง ๆ ท่ีผูล้งทุนควรทราบ และ

ตอ้งปฏบิติัต่อผูล้งทุนทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั  

(8) เปิดเผยหรืออธิบายขอ้มลูดงัต่อไปน้ี ใหผู้ล้งทุนทราบ  

(ก) รายช่ือของบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีท าธุรกิจเกี่ยวขอ้งกบัการขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  

(ข) ช่ือ ท่ีอยูข่องบริษัทจดัการ และผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซ้ือคืนรวมทั้งช่ือ ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัของพนักงาน

ของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน รวมถึงบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายท่ีท าหน้าท่ีขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน  
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(ค) ความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนไดร้บัค าแนะน าตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบั

ความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน  

(9) จดัท าหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนดงักล่าวพนักงานของผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุน

มิไดม้ีการใหค้ าแนะน าใดๆ แก่ผูล้งทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุนในกรณีท่ีการลงทุนในหน่วยลงทุนเกิดจากความประสงค์

ของผูล้งทุนหรือของผูถื้อหน่วยลงทุนเอง  

(10) รบัช าระเงินค่าจองซ้ือ หรือค่าซื้ อหน่วยลงทุน และรบัเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้

ลงทุน  

(11) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกนั รวมถึง

ตรวจสอบขอ้มลูท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน  

(12) ขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามมลูค่าท่ีบริษัทจดัการค านวณและประกาศมลูคา่ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือช้ีชวน

ของกองทุน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการอื่นใดท่ีธนาคารพาณิชยอ์าจเรียกได ้ตามกฎหมายท่ีควบคุมการ

ประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชยก์ าหนดไว ้ 

(13) จดัท าและส่งมอบหลกัฐานการรบัเงินค่าจองซ้ือ หรือการซ้ือหน่วยลงทุน  

(14) ส่งมอบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ทรพัยสิ์นหรือเงินอื่นใด รวมถึงส่งมอบสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

หนังสือรบัรองสิทธิในหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หรือผูล้งทุน  

(15) ยนืยนัการซ้ือ หรือขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน  

(16) คืนเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนตามค าสัง่ของบริษัทจดัการ  

(17) รบัขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ โดยปฏบิติัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด  

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

มาตรฐานการปฏบิติังาน ท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัการท าหน้าท่ีของผูส้นับสนุนการขายหน่วย

ลงทุน ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีจะมีขึ้ นในอนาคต  

 

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

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

9. ที่ปรึกษา :  

 

9.1. ท่ีปรึกษาการลงทุน :  

ภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย ก.ล.ต. กรณีท่ีบริษัทจดัการแต่งตั้งท่ีปรึกษาการลงทุน สิทธิ หนา้ท่ี และความ

รบัผิดชอบของท่ีปรึกษาการลงทุนใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างบริษัทจดัการกบัท่ีปรึกษาการลงทุน  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษาการลงทุน) :  

9.2.ท่ีปรึกษากองทุน :  

สิทธิ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบ :  

หมายเหตุ (ท่ีปรึกษากองทุน) :  
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บริษัทจดัการอาจแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นธุรกิจและการลงทุนท่ีมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเป็นท่ีปรึกษาการ

ลงทุนใหเ้ป็นท่ีปรึกษาการลงทุนของบริษัทจดัการ เพื่อใหค้ าแนะน าทางดา้นการลงทุนในหลกัทรพัยห์รือทรพัยสิ์น

ต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนของกองทุน เพื่อใหก้ารลงทุนของกองทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิด

ประโยชน์สงูสุดแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ท่ีปรึกษาท่ีบริษัทจดัการอาจจะแต่งตั้งขึ้ นดงักล่าวน้ัน จะไม่มีอ านาจควบคุมการ

ด าเนินงานของบริษัทจดัการแต่อยา่งใด ทั้งน้ี บริษัทจดัการจะด าเนินการขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งท่ีปรึกษาการ

ลงทุนดงักล่าวจากส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน บริษัทจดัการอาจตกลงใหค้า่ตอบแทนแก่ท่ีปรึกษาการลงทุน 

ซ่ึงบริษัทจดัการจะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าตอบแทนดงักล่าวเอง  

 

10. ผูป้ระกนั (กรณีกองทุนมีประกนั) :  

ไม่มี 

 

11. ผูร้บัมอบหมายงานดา้นการจดัการลงทุน (Outsource) :  

ไม่มี  

 

12. คณะตวัแทนผูถื้อหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :  

ไม่มี  

 

13. สิทธิหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

 

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการมีขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากผูถื้อหน่วยลงทุน เมื่อผูถื้อหน่วยลงทุนยนิยอมใหบ้ริษัท

จดัการรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้ "เง่ือนไขการลงทุน" ยกเวน้กรณีท่ีบริษัทจดัการด าเนิน การ

ตามท่ีก าหนดในหวัขอ้ "การเล่ือนก าหนดการช าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน" หรือ "การไม่

ขายหรือไม่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหรือค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุน"  

เน่ืองจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดประเภทรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั ดงัน้ัน ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไม่สามารถขาย

คืนหน่วยลงทุนแตกต่างไปจากอตัราส่วนและวนัเวลาท่ีบริษัทจดัการก าหนดได ้ 

 

13.2. สิทธิในการรบัเงินปันผล :  

ไม่มี  

 

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนของกองทุนไดโ้ดยเสรี  

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงประสงคจ์ะโอนหน่วยลงทุนจะตอ้งมายืน่ค าขอโอนหน่วยลงทุนดว้ยตนเองท่ีนายทะเบียนพรอ้ม

เอกสารหลกัฐานต่างๆ  
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ผูร้บัโอนหน่วยลงทุนจะมีสิทธิในฐานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนก็ต่อเมื่อนายทะเบียนไดบ้นัทึกช่ือผูร้บัโอน

หน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนแลว้ ซ่ึงนายทะเบียนจะท าการโอนหน่วยลงทุนจากผูโ้อนไปยงัผูร้บัโอนภายใน 

30 วนันับแต่วนัรบัค าขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งน้ี ผูร้บัโอนมีหน้าท่ีจะตอ้งมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิตามก าหนดเวลาท่ี

นายทะเบียนนัดหมาย  

 

13.4. ขอ้จ ากดัการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการปฏเิสธการลงทะเบียนโอนหน่วยลงทุนไม่ว่าทอดใดๆ 

หากการโอนหน่วยลงทุนดงักล่าวเวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทน. 46/2556  

เร่ือง หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหนา้ท่ีของบริษัทจดัการ หรือ บริษัทจดัการไม่

สามารถปฏบิติัหนา้ท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ได ้

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการจดัการลงทุนหรือแกไ้ขวิธีจดัการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิลงมติเพื่อท าการแกไ้ขเพิ่มเติมโครงการหรือแกไ้ขวิธีจดัการ โดยบริษัทจดัการจะท าการแกไ้ข

เพิ่มเติมโครงการลงทุนไดต่้อเมื่อไดร้บัมติจากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุน ซ่ึงคิดตาม

จ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งส้ินของโครงการ ณ วนัปิดสมุด

ทะเบียนตามท่ีบริษัทจดัการไดก้ าหนดขึ้ น และในกรณีท่ีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า

หน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด บริษัทจดัการหรือบริษัทหลกัทรพัยท่ี์เป็นเจา้ของบญัชี

แบบไม่เปิดเผยช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ตอ้งไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัน้ัน

ในส่วนท่ีเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี เป็นไปภายใตห้วัขอ้ "วธีิการแกไ้ข

เพิ่มเติมโครงการจดัการกองทุนหรือแกไ้ขวิธีการจดัการ"  

13.6. สิทธิในการไดร้บัเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิท่ีจะไดร้บัเงินคืนเมื่อโครงการส้ินสุดลง โดยบริษัทจดัการจะจดัใหม้ีผูช้ าระบญัชีท่ีส านักงาน

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

ภาระหน้ีสินและแจกจา่ยเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามวิธีการท่ีระบุไวภ้ายใตห้วัขอ้ "การช าระบญัชีกองทุนรวม

และวธีิการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ"  

13.7. สิทธิประโยชน์อืน่ ๆ :  

สิทธิในการจ าน าหน่วยลงทุน  

ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถน าหน่วยลงทุนไปจ าน าไดต้ามกฎหมาย แต่ทั้งน้ี นายทะเบียนจะรบัจดทะเบียน

การจ าน าใหแ้ก่ผูร้บัจ าน าท่ีเป็นสถาบนัการเงินเท่าน้ัน  

 

13.8. อื่น ๆ :  

ผูถื้อหน่วยลงทุนมีความรบัผิดจ ากดัเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนท่ียงัส่งใชแ้ก่บริษัทจดัการกองทุนรวมไม่ครบ 
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การท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนไดแ้สดงความประสงคใ์นการซ้ือหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมน้ี ไม่ว่าในทอดใด ๆ 

ใหถื้อว่าผูถื้อหน่วยลงทุนดงักล่าวยอมรบัท่ีจะผกูพนัตามขอ้ก าหนดในขอ้ผกูพนัซ่ึงลงนามโดยผูด้แูลผลประโยชน์ท่ี

ไดร้บัการแต่งตั้งจากบริษัทจดัการกองทุนรวมโดยชอบ 

 

ผูถื้อหน่วยลงทุนมสิีทธิเรียกใหบ้ริษัทจดัการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนไดไ้ม่เกินไปกว่าส่วน

ของทุนของกองทุนรวมท่ีตนถือ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการไดร้บัประโยชน์ตอบแทน

หรือการคืนเงินทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนแต่ละชนิดตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของหน่วยลงทุนชนิดน้ัน ๆ ดว้ย  

 

14. การออกและสง่มอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

14.1. รปูแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :  

- สมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน 

14.2. เง่ือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :  

เมื่อบริษัทจดัการหรือผูส้นับสนุนการขายหน่วยลงทุนไดร้บัใบค าขอเปิดบญัชีและใบค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนท่ี

กรอกรายละเอียดครบถว้นชดัเจนพรอ้มหลกัฐานประกอบต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ "เอกสารหลกัฐานในการขอเปิด

บญัชี" และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนไดช้ าระเงินค่าซื้ อหน่วยลงทุนครบถว้นแลว้ บริษัทจดัการ หรือผูส้นับสนุน

การขายหน่วยลงทุนในนามของบริษัทจดัการจะด าเนินการออกสมุดบญัชีแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วย

ลงทุนไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือหน่วยลงทุนมีหนา้ท่ีท่ีจะมารบัสมุดบญัชีแสดงสิทธิดว้ยตนเองและ

จะตอ้งลงลายมือช่ือในบตัรตวัอยา่งลายมือช่ือและในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ  

นายทะเบียนจะจดแจง้ช่ือผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือเป็นผูถื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจดัการ

ไดร้บัช าระค่าซื้ อหน่วยลงทุนถูกตอ้งครบถว้น และผูจ้องซ้ือหรือผูส้ัง่ซ้ือน้ันไดร้บัการจดัสรรหน่วยลงทุนจากบริษัท

จดัการเรียบรอ้ยแลว้ และใหถื้อว่าสมุดบญัชีแสดงสิทธิท่ีบริษัทจดัการออกใหใ้นนามบริษัทจดัการเป็นหลกัฐานแสดง

สิทธิในหน่วยลงทุนและใหใ้ชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุนได ้ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุน 2 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกนั บริษัทจดัการจะจดแจง้ช่ือผูถื้อหน่วยลงทุนเหล่าน้ันเป็นผูถื้อ

หน่วยลงทุนร่วมกนัในทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนและจะตอ้งลงลายมือช่ือร่วมกนัในสมุดบญัชีแสดงสิทธิ เพื่อสัง่ซ้ือหรือ

ขายคืนหน่วยลงทุน และมฐีานะเป็นผูถื้อหน่วยลงทุน รวมทั้งเป็นผูไ้ดร้บัเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน  

อน่ึง ในกรณีท่ีเป็นการซ้ือหน่วยลงทุน จ านวนเงินท่ีปรากฏในสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นจ านวนเงินท่ีผู ้

ลงทุนช าระเป็นคา่ซ้ือหน่วยลงทุนตามค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนเท่าน้ัน มิใช่หลกัฐานแสดงสิทธิการไดร้บัจดัสรรหน่วย

ลงทุน ทั้งน้ี ผูถื้อหน่วยลงทุนจะตอ้งน าสมุดบญัชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไปปรบัรายการอีกครั้งเพื่อแสดงจ านวน

หน่วยลงทุนท่ีไดร้บัจดัสรร  

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัท าหลกัฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุน

สามารถใชอ้า้งอิงต่อบริษัทจดัการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได ้

ในกรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจ าเป็นตอ้งใชใ้บหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมตอ้งจดัท าใบหน่วยลงทุนมอบใหแ้ก่ผู ้

ถือหน่วยลงทุน  
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15. ก าหนดเวลา วิธีการ และขอ้จ  ากดัในการจา่ยเงินปันผลแก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

ไม่มี  

 

16. วิธีการช าระเงินหรือทรพัยส์ินอ่ืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน :  

หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือมพีฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมจะไม่

สามารถช าระหน้ีได ้บริษัทจดัการจะรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอืน่ทั้งท่ีเป็นหลกัประกนัและมิใช่หลกัประกนัเพื่อกองทุน

รวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัการกองทุนรวมในกรณีท่ีผูอ้อกตราสาร

แห่งหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งผิดนัดช าระหน้ี ดงัน้ี  

16.1 กรณีท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย ์ 

16.1.1 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูย ์ผูถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมีช่ืออยูใ่น

ทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีบริษัทจดัการไดบ้นัทึกมลูคา่ตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยเ์ป็นผูม้ีสิทธิ

ในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี  

16.1.2 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะไม่น าทรพัยสิ์นดงักล่าวและเงินไดสุ้ทธิจาก

ทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มารวมค านวณมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และจะจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีได้

จากการรบัช าระหน้ีในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั เวน้แต่

กรณีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีตกลงรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์น

ดงักล่าวแทนเงิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษทัจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจาก

ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

ในระหว่างท่ีบริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการอาจจดัหา

ผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นน้ันได ้และในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากเงินส ารอง 

รายไดห้รือผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารทรพัยสิ์นน้ัน  

16.1.3 เมื่อมีเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะเฉล่ียเงิน

ไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิน้ันภายใน 45 วนั

นับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีมีเงินไดสุ้ทธิ และจะแจง้รายละเอียดเกี่ยวกบัการเฉล่ียเงินคืนไปยงัส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ภายใน 15 วนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีบริษัทจดัการไดเ้ฉล่ียเงินคืน เวน้แต่ส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. จะผ่อนผนัระยะเวลาการเฉล่ียเงินคืนเป็นอยา่งอื่น  

16.1.4 เมื่อมีการบนัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งเป็นศนูยแ์ลว้ ต่อมาปรากฏวา่กองทุนรวมไดร้บัช าระ

หน้ีตามตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งดงักล่าวเป็นเงิน บริษทัจดัการจะปฏบิติัตามความในขอ้ 16.1.3 โดยอนุโลม  

16.1.5 กรณีท่ีบริษัทจดัการไม่ไดบ้นัทึกมลูค่าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งของกองทุนรวมเป็นศนูย ์ 

16.1.6 ก่อนการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นอื่นท่ีมิใช่หลกัประกนัในแต่ละครั้ง บริษัทจดัการจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ

จากผูถื้อหน่วยลงทุนโดยมติเสียงขา้งมากซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด หรือไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยผูด้แูลผลประโยชน์ไดต้รวจสอบและแสดง

ความเห็นพรอ้มเหตุผลว่าในขณะน้ันการรบัช าระหน้ีดว้ยทรพัยสิ์นดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนมากกวา่

การถือหรือมีไวซ่ึ้งตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ัน  

ในการขอความเห็นชอบจากผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูด้แูลผลประโยชน์ตามวรรคหน่ึง บริษัทจดัการจะระบุรายละเอียด

เกี่ยวกบัทรพัยสิ์นท่ีกองทุนรวมจะไดจ้ากการรบัช าระหน้ี มลูคา่ของทรพัยสิ์น ประมาณการคา่ใชจ้่าย พรอ้มเหตุผลและ

ความจ าเป็นในการรบัช าระหน้ี  

16.1.7 เมื่อไดร้บัทรพัยสิ์นมาจากการรบัช าระหน้ี บริษัทจดัการจะน าทรพัยสิ์นดงักล่าวมารวมค านวณมลูค่าทรพัยสิ์น
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สุทธิของกองทุนรวมโดยจะก าหนดราคาทรพัยสิ์นน้ันเพื่อใชใ้นการค านวณมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสมาคมบริษัทจดัการลงทุนก าหนดโดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และจะด าเนินการกบัทรพัยสิ์นดงักล่าวดงัน้ี  

(1) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการอาจมีไวซ่ึ้งทรพัยสิ์นดงักล่าว

ต่อไปเพื่อเป็นทรพัยสิ์นของกองทุนรวมก็ได ้ 

(2) กรณีเป็นทรพัยสิ์นประเภทท่ีกองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไวไ้ด ้บริษัทจดัการจะจ าหน่ายทรพัยสิ์น

ดงักล่าวในโอกาสแรกท่ีสามารถกระท าไดโ้ดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนเป็นส าคญั และในระหว่างท่ี

บริษัทจดัการยงัไม่สามารถจ าหน่ายทรพัยสิ์นดงักล่าว บริษัทจดัการอาจจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยสิ์นดงักล่าว  

ในกรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายในการบริหารทรพัยสิ์น บริษัทจดัการจะจ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวม  

16.2 ในกรณีท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตราสารแห่งหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไม่สามารถช าระหน้ีได ้บริษัท

จดัการจะด าเนินการใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนทุกรายท่ีมช่ืีออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ วนัท่ีมีพฤติการณว์า่ผูอ้อกตรา

สารหน้ีหรือลกูหน้ีตามสิทธิเรียกรอ้งจะไมส่ามารถช าระหน้ีได ้เป็นผูม้ีสิทธิในเงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นอื่นท่ีไดจ้ากการ

รบัช าระหน้ีก็ได ้ทั้งน้ี ในการด าเนินการดงักล่าว บริษัทไม่ตอ้งน าตราสารแห่งหน้ีหรือสิทธิเรียกรอ้งน้ันมารวมค านวณ

มลูค่าทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม  

เง่ือนไขเพิ่มเติม :  

ในการเฉล่ียเงินคืนแต่ละครั้งตามขอ้ 16.1.3 หากบริษัทจดัการมีเหตุผลแสดงใหเ้ห็นว่า เงินไดสุ้ทธิจากทรพัยสิ์นท่ีได้

จากการรบัช าระหน้ีไม่คุม้กบัภาระคา่ใชจ้่ายในการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิ

ดงักล่าวไปรวมจา่ยในโอกาสแรกท่ีการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนจะคุม้กบัภาระคา่ใชจ้า่ยก็ได ้ทั้งน้ี หากไดม้ี

การจ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีไดจ้ากการรบัช าระหน้ีจนครบถว้นแลว้ และปรากฏวา่เงินไดสุ้ทธิน้ันไมคุ่ม้กบัภาระค่าใชจ้า่ย

ในการเฉล่ียเงินคืน บริษัทจดัการอาจน าเงินไดสุ้ทธิดงักล่าวมารวมค านวณเป็นมลูคา่ทรพัยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมก็

ได ้ 

 

การช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน บริษัทจดัการกองทุนรวมจะช าระใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏ

ช่ือตามทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน ณ เวลาท่ีก าหนด เท่าน้ัน  

 

17. การจดัท าทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และขอ้จ  ากดัในการโอนหน่วยลงทุน :  

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีหนา้ท่ีจดัใหม้ีทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนตามหลกัเกณฑท่ี์ออกตามมาตรา 125(5) แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

 

ใหส้นันิษฐานไวก้่อนวา่ทะเบียนหน่วยลงทุนถูกตอ้ง และการช าระเงินหรือทรพัยสิ์นอื่น รวมทั้งการใหสิ้ทธิหรือการ

จ ากดัสิทธิใด ๆ แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีปรากฏรายช่ือในสมุดทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุน หากไดก้ระท าตามขอ้ก าหนดใน

ขอ้ผกูพนัหรือตามกฎหมายแลว้ ใหถื้อว่าบริษัทจดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีแลว้ 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมมีอ านาจปฏเิสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีท่ีการถือหน่วยลงทุนเกินขอ้จ ากดัการถือหน่วย

ลงทุนตามประกาศคณะกรรมก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและ

หน้าท่ีของบริษัทจดัการ หรือ บริษัทจดัการไม่สามารถปฏบิติัหน้าท่ีท่ีเกี่ยวขอ้งกบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได ้ 
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18. ขอ้จ  ากดัการถือหน่วยลงทุน :  

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดจะถือหน่วยลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเวน้ในกรณีเขา้ขอ้ยกเวน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ว่าดว้ยเร่ือง

หลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัขอ้จ ากดัการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าท่ีของบริษัทจดัการ 

 

19. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอมติของผูถื้อหน่วยลงทุน :  

การด าเนินการใดท่ีโครงการจดัการกองทุนรวมหรือกฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน หากบริษัท

จดัการกองทุนรวมไดด้ าเนินการไปตามมติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีไดร้ับมาโดยชอบแลว้ ใหถื้อวา่ผูถื้อหน่วยลงทุนทั้ง

ปวงเห็นชอบใหด้ าเนินการดงักล่าวและมีผลผกูพนัตามมติ 

 

มติของผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีใหด้ าเนินการใดอนัเป็นการขดัหรือแยง้กบัหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมาย ใหถื้อวา่มติน้ัน

เสียไป 

 

ในกรณีท่ีเป็นการขอมติเพื่อแกไ้ขขอ้ผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ตอ้งไดร้บัมติ

โดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนซ่ึงคิดตามจ านวนหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการกองทุนรวมน้ัน เวน้แต่กรณีท่ีกองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การ

ขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิ่มเติมดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 

(1) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดไดร้บัผลกระทบต่อผูถื้อหน่วย

ลงทุนไม่เท่ากนั ใหไ้ดร้บัมติผูถื้อหน่วยลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนหน่วย

ลงทุนแต่ละชนิด 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ใหไ้ดร้บัมติผูถื้อหน่วย

ลงทุนท่ีถือหน่วยลงทุนชนิดท่ีไดร้บัผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด 

(3) ในกรณีท่ีเป็นการขอมติท่ีมีผลกระทบต่อผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหน่ึง ใหไ้ดร้บัมติผูถื้อหน่วยลงทุนชนิดท่ี

ไดร้บัผลกระทบเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนชนิดน้ัน  

 

20. วิธีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนั :  

การแกไ้ขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหน่ึงของขอ้ผกูพนัท่ีเป็นไปตามวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ผูกพนั และมีสาระส าคญัท่ีเป็นไป

ตามและไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลกัเกณฑท่ี์ออกโดย

อาศยัอ านาจของกฎหมายดงักล่าว ใหถื้อว่าขอ้ผกูพนัส่วนท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมน้ันมีผลผกูพนัคู่สญัญา 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในเร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญัตอ้งไดร้บัมติโดยเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหน่วยลงทุน ทั้งน้ี เร่ืองท่ีกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั ใหร้วมถึง ขอ้ก าหนด

เกี่ยวกบัผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน และเร่ืองท่ีผูดู้แลผลประโยชน์เห็นวา่กระทบ

ต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ใหม้ีผลผกูพนัเมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากผูด้แูลผลประโยชน์ โดยไม่

ตอ้งไดร้บัมติของผูถื้อหน่วยลงทุน 
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(ก) เป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัใหม้ีสาระส าคญัสอดคลอ้งกบัโครงการจดัการกองทุนรวมท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยไดร้บั

มติโดยเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนหรือไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน หรือ 

(ข) ผูด้แูลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผูกพนัน้ันเหมาะสม มีความจ าเป็นหรือสมควร และไม่

กระทบต่อสิทธิของผูถื้อหน่วยลงทุนอยา่งมีนัยส าคญั 

การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัไม่ว่ากรณีใด ตอ้งกระท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือโดยบุคคลผูม้ีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท

จดัการกองทุนรวมและผูด้แูลผลประโยชน์ พรอ้มทั้งประทบัตราบริษัท (ถา้มี) 

 

บริษัทจดัการกองทุนรวมจะจดัใหม้ีขอ้ผกูพนัเปิดเผยไว ้ณ ท่ีท าการและเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมเพื่อใหผู้ ้

ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดไูด ้รวมทั้งจดัส่งสรุปการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ผกูพนัพรอ้มทั้งเหตุผลและความจ าเป็นใหผู้ถื้อ

หน่วยลงทุนพรอ้มกบัการส่งรายงานประจ าปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไป)  

21. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตลุาการ :  

21.1. การระงบัขอ้พิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี  

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :  

22. การเลิกกองทุนรวม :  

22.1. เง่ือนไขในการเลิกกองทุน :  

1. เมื่อมีจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวนัท าการใด ๆ  

2. เมื่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่ใหบ้ริษัทจดัการเลิกกองทุนเปิด ในกรณีท่ีบริษัทจดัการกระท าการหรืองด

เวน้กระท าการจนก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือไม่ปฏบิติัหน้าท่ีของตน  

3. เมื่อไดร้บัความเห็นชอบตามมติเสียงขา้งมากของผูถื้อหน่วยลงทุนรวมกนัเกินก่ึงหน่ึงของจ านวนหน่วยลงทุนท่ี

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของโครงการจดัการ  

4. ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจเพิกถอนการอนุมติัใหจ้ดัตั้งและจดัการกองทุนรวมเพือ่ผูล้งทุนทัว่ไป หาก

ปรากฏว่า  

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนัใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหน่ึงเกินกว่าหน่ึงในสามของ

จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวมน้ัน เวน้แต่เขา้ขอ้ยกเวน้ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. ประกาศก าหนด  

(ข) ในกรณีท่ีปรากฏพฤติการณว์่าบริษัทจดัการด าเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรูเ้ห็นหรือตกลงกบั

บุคคลอื่น อนัเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะท่ีแทจ้ริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกนั

ใดท่ีประสงคจ์ะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของกองทุนรวม

เพื่อผูล้งทุนทัว่ไป  

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

ว่าอาจมีการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

เป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการทรพัยสิ์นหรือธุรกจิของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และ

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

ขอ้เท็จจริง และหลกัฐาน ซ่ึงในกรณีท่ีไม่มีการช้ีแจง หรือช้ีแจงแลว้แต่ไม่อาจพสิจูน์หรือท าใหเ้ช่ือไดว้่าการจดัตั้ง

กองทุนรวมเป็นการจดัตั้งกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง และส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สัง่บริษัท
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จดัการจะท าการแกไ้ข หรือด าเนินการใด ๆ และบริษัทจดัการไม่สามารถด าเนินการตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. สัง่ได ้หรือด าเนินการแลว้แต่ไม่สามารถท าใหก้องทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนทัว่ไปอยา่งแทจ้ริง  

6. เมื่อกองทุนครบก าหนดอายุโครงการ  

 

22.2. การด าเนินการของบริษทัจดัการเมื่อเลิกกองทุนรวม :  

เวน้แต่กฎหมาย ก.ล.ต. จะก าหนดเป็นอยา่งอื่น เมื่อปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 บริษัทจดัการจะด าเนินการดงัต่อไปน้ี

เพื่อเลิกกองทุน  

(ก) ยุติการรบัค าสัง่ซ้ือและค าสัง่ขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1  

(ข) แจง้ใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนท่ีมีช่ืออยูใ่นทะเบียนผูถื้อหน่วยลงทุนทราบโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน รวมทั้งแจง้เป็น

หนังสือใหส้ านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบดว้ย ทั้งน้ี ภายใน 3 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 

22.1  

(ค) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยู่ของกองทุนดงักล่าวภายใน 5 วนัท าการนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 

เพื่อรวบรวมเงินเท่าท่ีสามารถกระท าไดเ้พื่อช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนโดยอตัโนมติั  

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

การนับแต่วนัท าการท่ีปรากฏเหตุตามขอ้ 22.1 และเมื่อไดด้ าเนินการช าระคา่รบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนแลว้ใหถื้อวา่เป็น

การเลิกกองทุน  

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

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

กองทุนรวม  

ในกรณีท่ีมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุท่ีทราบก าหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจดัการจะด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี  

(1) แจง้เป็นหนังสือใหผู้ด้แูลผลประโยชน์และส านักงานทราบ และแจง้ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบในกรณีท่ีหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมน้ันเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ทั้งน้ี ก่อนวนัเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 

วนัท าการ  

(2) ด าเนินการดว้ยวธีิการใด ๆ เพื่อใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนและผูล้งทุนทัว่ไปทราบเร่ืองดงักล่าวก่อนวนัเลิกกองทุนรวม

เป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 5 วนัท าการ เช่น เผยแพร่ขอ้มลูไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัทจดัการกองทุนรวมหรือทางหนังสือพิมพ ์

หรือโดยจดัใหม้ีขอ้มลูเร่ืองดงักล่าวไว ้ณ สถานท่ีในการซ้ือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริษัทจดัการกองทุนรวมและ

ผูส้นับสนุนการขายหรือรบัซื้ อคนืหน่วยลงทุน เป็นตน้ 

(3) จ าหน่ายทรพัยสิ์นท่ีเหลืออยูข่องกองทุนรวมเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวนั เงินฝาก

ประเภทออมทรพัย ์และตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีมีก าหนดระยะเวลาใชเ้งินคืนเมื่อทวงถาม ใหเ้สร็จสิ้ นก่อนวนัเลิกกองทุน  

 

23. การช าระบญัชีเม่ือเลิกกองทุน :  

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

เพื่อท าหน้าท่ีรวบรวม และแจกจ่ายทรพัยสิ์นท่ีคงเหลือจากการช าระหน้ีสินของกองทุนรวมแลว้ใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุน 

รวมทั้งท าการอยา่งอื่นตามแต่จ าเป็นเพื่อช าระบญัชีกองทุนใหเ้สร็จส้ิน ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการท่ี

คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศก าหนด ส าหรบัคา่ใชจ้า่ยและเงินค่าตอบแทนในการช าระบญัชีของกองทุนรวมจะหกั

จ่ายจากทรพัยสิ์นของกองทุนรวมและผูช้ าระบญัชีจะด าเนินการเฉล่ียเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามมลูค่าทรพัยสิ์น

สุทธิเท่าท่ีคงเหลืออยูต่ามสดัส่วนจ านวนหน่วยลงทุนท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนถืออยูต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏในทะเบียนผูถื้อ

หน่วยลงทุน ณ วนัเลิกโครงการ  
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เมื่อไดช้ าระบญัชีเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ผูช้ าระบญัชีจะท าการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกบัส านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และภายหลงัจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแลว้ หากปรากฏวา่ยงัมีทรพัยสิ์นคงคา้งอยูใ่หผู้ช้ าระบญัชีจดัการ

โอนทรพัยสิ์นดงักล่าวใหต้กเป็นกรรมสิทธ์ิของส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

โครงการจดัการกองทุนรวมท่ีผ่านการอนุมติัจากส านักงาน หรือผ่านการแกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ท่ีแนบทา้ยขอ้ผกูพนัระหวา่งผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัท

จดัการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ผกูพนัระหว่างผูถื้อหน่วยลงทุนกบับริษัทจดัการกองทุนรวม 
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คู่มือผูล้งทุน Investor Guide  

สิทธิของผูล้งทุน Rights of Investors  

1. สิทธิในการไดร้บัทราบรายช่ือบริษัทจดัการทุกแห่งท่ีไดม้อบหมายใหบุ้คคลธรรมดา หรือนิติบุคคลเป็นตวัแทน

สนับสนุนเพื่อการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุน The right to obtain a list of all management companies which 

have appointed any individuals or juristic persons to be their fund selling agents.  

2. สิทธิในการรบัทราบขอ้มลูเก่ียวกบัชื่อ ท่ีอยู ่ของบริษัทจดัการ ผูจ้ดัจ าหน่ายหน่วยลงทุนและตวัแทนสนับสนุน  

รวมทั้งช่ือ  ท่ีอยู ่และเลขประจ าตวัของพนักงานผูท้ าหน้าท่ีขายหรือรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนของนิติบุคคลดงักล่าว The 

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

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

selling and redeeming mutual funds of such juristic persons.  

3. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหน่วยลงทุนท่ีไดร้บัค าแนะน าเพื่อซ้ือหน่วยลงทุนน้ัน  

ตลอดจนรบัทราบค าเตือนและค าอธิบายเกี่ยวกบัความเส่ียงของการลงทุนในหน่วยลงทุน The right to obtain 

information concerning the risks related to mutual fund recommended as well as warnings and description of 

the risks of investing in mutual funds. 

4. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้เท็จจริงท่ีมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อสิทธิประโยชน์ของผูล้งทุนหรือต่อการตดัสินใจ

ลงทุน  เช่น  การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีอยูใ่นขัน้ตอนการด าเนินการเพื่อการควบกองทุนรวมหรือการรวม

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

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

5. สิทธิในการไดร้บัทราบขอ้มลูเกี่ยวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนท่ีตวัแทน

อาจไดร้บัจากการซ้ือหรือขายคืนหน่วยลงทุน The right to obtain information concerning conflict of interest, such 

as fees or compensation which a distributor may receive from subscribing or redeeming of mutual funds.  

6. สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไมต่อ้งการรบัการติดต่อในลกัษณะท่ีเป็นการขายโดยผูล้งทุนมิไดร้อ้งขอ (Cold Calling)*  

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

investor shall have the following rights: 

1) ขอทราบชื่อผูติ้ดต่อ ช่ือนิติบุคคลท่ีผูติ้ดต่อสงักดั To request the name of contact person and name of juristic  

person which the person making contact performs duties for.  

2) วตัถุประสงคใ์นการติดต่อ The objective of the contact.  

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

7. สิทธิของผูล้งทุนท่ีไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัท่ีจะยกเลิกค าสัง่ซ้ือหน่วยลงทุนหรือขายคืนหน่วยลงทุนในกรณีท่ีเป็นการ

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

order in the case of cold calling.  
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การรอ้งเรียน Complaint 

1. วิธีการรอ้งเรียน Procedures for making a complaint 

ผูล้งทุนสามารถรอ้งเรียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถึงการรอ้งเรียนโดยทางวาจาท่ีมีการบนัทึกเป็นลายลกัษณอ์กัษรท่ี

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

concerning. 

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

 การปฏบิติัหนา้ท่ีของพนักงานบริษัทหรือของตวัแทนอยา่งมนัียส าคญั    หรือ the performance of duties by the 

staff of the Company or its distributors, or 

 เกี่ยวกบัการปฏบิติัท่ีผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือค าสัง่ของทางราชการท่ีบริษัทหรือตวัแทนตอ้งถือปฏบิติั เช่น กระท า

ไม่สุจริต ประพฤติผิดจรรยาบรรณ หรือขดัต่อโครงการจดัการกองทุนรวม หรือหนังสือช้ีชวนของกองทุน หรือการ

เปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่อลกูคา้ หรือการกระท าใดๆท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์นของลกูคา้  เป็นตน้ an act in 

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

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

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

or any act which causes damage to the assets of customers etc. 

2. สถานท่ีรอ้งเรียน Where to file a complaint 

 บริษัทจดัการ  Management Company  

ส่วนบริการลกูคา้  

 บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 

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

กรุงเทพฯ 10400 

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

 Customer Service Department 

 Kasikorn Asset Management Co., Ltd. 

400/22 KASIKORNBANK Bldg. 6
th
 and 12

th
 Floor, Phahon Yothin Road Samsen Nai, Phaya Thai 

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

e-mail : Ka.customer@Kasikornasset.com 

 ฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทุน   

 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900   

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

 The Office of the Securities and Exchange Commission Thailand 

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

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

 ผูส้นับสนุนการขายและรบัซื้ อคืนหน่วยลงทุนทุกแห่ง   All fund selling agents 

 




